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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 14  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 18

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 18

( یهگآ دادعت 18  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

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

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 34  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 43

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

140 1140 1 ریت   ریت   1212 هبنشکی   هبنشکی 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 

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
((2828))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((9595))

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

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

زا 97 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یهگآ دادعت 7  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 78

( یهگآ دادعت 8  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 83

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) bms  " 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  • 90

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا هدنهد  ماغیپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( 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 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا مشچ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

( یهگآ دادعت 16  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 66

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( 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  • 92

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

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

( یهگآ دادعت 9  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوضر سدق  ناتسآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  هس  زور  تعاس 13:30  ات  رثکادح   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع هصقانم  قیرط  زا   Oracle Apex کرومیرف رب  ینتبم  یرتشم  شرافس  رازفا  مرن  هعسوت  دیلوت و  تامدخ  دراد  رظن  رد  یوضر  سدق  ناتسآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
، دیامن راذگاو 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 051-32001420 و 051-32001025 نفلت :: http://dev.razavi.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ویتکا5431233 تازیهجت  هحفص 10)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرتشم یرتشم شرافس   شرافس رازفا   رازفا مرن   مرن هعسوت   هعسوت وو   دیلوت   دیلوت تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 97 ھحفص 4 
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ناریا سم  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هرامش 2100157 هصقانم  دیدجت   :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 07:00هرامش ریت 1401   6 هبنشود ، یبایزرا : عورش  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 23:59 ریت 1401   19 هبنشکی ، یبایزرا : نایاپ  خیرات 

nicico.com :: عبنم ریتعبنم  19 هبنشکی ، یبایزرا : دانسا  لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 23:59  1401

5430235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همشچرس سم  عمتجم  ندعم  گنیچاپسید  گنیروتینام و  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک گنسلاغز  نداعم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/4/12  زا  دانسا   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 19  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430677 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 11  یفیک  یبایزرا  : اه تکاپ  ییاشگزاب  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
ینف یبایزرا  خروم 1401/05/05 - بو  فلا  تاکاپ  ییاشگزاب  1401/05/03و 
خروم 1401/05/09 تعاس 13  تکاپ ج : ییاشگزاب  خروم 1401/05/06 -

O2، CH4.CO.H2S یاه زاگ  شیاپ  گنیروتینام و  متسیس  ینیمزریز  هاگتسیا  ود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  2.700.000.000 نیمضت : یکینورتکلا -  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  و ... 

:: سردآ سردآ

03433225262 و مان : تبث  03432117726 و   - 1456 :: نفلت نفلت
03433326006

www.setadiran.ir :: 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

ندعم ندعم گنیچاپسید   گنیچاپسید وو   گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 22

O2 ، CH4.CO.H2SO2 ، CH4.CO.H2S یاه   یاه زاگ   زاگ شیاپ   شیاپ وو   گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ینیمزریز   ینیمزریز هاگتسیا   هاگتسیا ودود   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ 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 97 ھحفص 5 
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ناریا سم  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4101109 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5431183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ  نوتاخ  تاجناخراک  تراظن  هیلقن  تسارح و  گنیروتینام  یزکرم ، لرتنک  یرادا  یاهدحاو  نامتخاس  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طیارش دجاو  راکنامیپ  هب  دابآ  نوتاخ  تاجناخراک  تراظن  هیلقن  تسارح و  گنیروتینام  یزکرم ، لرتنک  یرادا  یاهدحاو  نامتخاس  ثادحا  دراد  رظن  رد 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تکرش یمسر  یاه  تیاس  هب  هعجارم  رتشیب : تاعالطا  بسک   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.nicico.com www.sarcheshmeh.nicico.comنفلت تیاسبو تیاسبو
www.dargah.nicico.com

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناوخارف یناگرزاب  ینف  یفیک و  یبایزرا  یا  هلحرم  ود  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1/1400/030 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/4/13  دانسا  تفایرد   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431238 :: هرازه هرازه یهیجوت 1401/4/28دکدک   هسلج   - 1401/05/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یلاکلآ  رلک  دحاو  یاه  لس  گنیروتینام  ژاتلو  متسیس  یزادنا ، هار  بصن و  تخاس ، دیرخ ، یسدنهم ، یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش  هام  راک 18  ماجنا  تدم 

وروی هوالع 919.606.13  هب  لایر  دروآرب 42.314.058.135 

لصا رد  جردنم  هب  باسح  هرامش  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  یکناب  هدش  نیمضت  کچ  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 11.600.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا

:: سردآ سردآ

06152126476 - 06152126472 :: نفلت :: arvandpvc.ir Tender.arvandpvc.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

تاجناخراک تاجناخراک تراظن   تراظن هیلقن   هیلقن وو   تسارح   تسارح گنیروتینام   گنیروتینام یزکرم ، ، یزکرم لرتنک   لرتنک یرادا   یرادا یاهدحاو   یاهدحاو نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 44

گنیروتینام گنیروتینام ژاتلو   ژاتلو متسیس   متسیس یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تخاس ، ، تخاس دیرخ ، ، دیرخ یسدنهم ، ، یسدنهم یراذگاو   یراذگاو 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 97 ھحفص 6 
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سراف افبآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک -  یبایزرا  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005669000078 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نیون زاریش   :: عبنم :: 1401/04/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431242 :: هرازه هرازه فلا و ج 1401/04/28دکدک    - 1401/04/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  ناتسا  حطس  رد  یناسربآ  یاه  هژورپ  رد  هدافتسا  تهج  میس  یب  نزخم  حطس  لرتنک  هاگتسد  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - هام هژورپ 3  تدم 

لایر   1/890/000/000  : نیمضت غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 2/000/000  تمیق 

سراف ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  یبرغ - یسودق  دیهش  راولب  یرهطم -  نادیم  زاریش -   :: سردآ سردآ

ربامن 38435166  5-38435152 :: نفلت :: www.setadiran.ir- www.abfa-fars.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

نارهت رهش  هقطنم 3  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

21/401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ارجا نودب   ) نکشراشف یاههاگتسیا  قیقد  رازبا  تازیهجت  هاگتسد RTU و  دیرخ 44  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   60/280/000/000: دروارب غلبم 

یسمش هام  تدم 5 هب 

هناماس قیرط  زا  لحارم  هیلک  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1/938/400/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت 

نارهت رهش  هس  هقطنم  بالضافو  با  تکرش  رهم  شرا  یادتبا  دمحا  لا  لالج  نابایخ  نارهت  رد  عقاو  یناگرزاب  روما   :: سردآ سردآ

:: نفلت ( نفلت و (  http://www.nww.ir و (  (  http://iets.mporg.ir :: تیاسبو تیاسبو
http://tender.bazresi.ir- www.setadiran.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناسربآ یناسربآ یاه   یاه هژورپ   هژورپ ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج میس   میس یبیب   نزخم   نزخم حطس   حطس لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

قیقد قیقد رازبا   رازبا تازیهجت   تازیهجت وو     RTURTU  هاگتسد هاگتسد دیرخ  4444   دیرخ 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 :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

esfahansteel.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاغز ردوپ  قیرزت  هژورپ  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  لیمکت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون  یا -  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01/4110 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  مراهچ  هاگشیالاپ  تارباخم  رورس  یاه  قاتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  18/086/328/000 دروارب غلبم 

لایر نیمضت 904/316/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهنامیپ تامدخ   8-7-6 زاف مراهچ  هاگشیالاپ  یبونج ، سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع ، ناتسرهش  رهشوب ، ناتسا   :: سردآ سردآ

2756-07731312761 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IR- WWW.SPGC.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ندعم5430235 گنیچاپسید  گنیروتینام و  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  بصن ، هحفص 4)دیرخ ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 88

تارباخم تارباخم رورس   رورس یاه   یاه قاتا   قاتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 97 ھحفص 8 
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یمالسا بالقنا  نافعضتسم  داینب  ینابیتشپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/6 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/04/12هرامش هصقانم : دانسا  تفایرد  خیرات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تیاغل

یرهشمه  :: عبنم 1401/04/21عبنم هصقانم : تاکاپ  لوبق  خیرات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تیاغل

5430322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن راذگاو  راد  تیحالص  ربتعم و  یاه  تکرش  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لیذ  روما  ماجنا  دراد ، رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
داینب یزکرم  نامتخاس  یلحم  تاطابترا  هکبش  اه و  هنایار  یرادهگن  ینابیتشپ و  یراک  هعطاقم  داد  رارق 

مهبم و طورشم و  یاهداهنشیپ  هب  رثا  بیترت  مدع  یمومع  تالماعم  نویسیمک  صیخشت  هب  اهداهنشیپ  لک  ای  کیره  لوبق  ای  در  رایتخا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ  لصاو  ررقم  تدم  زا  دعب  ای  هتشاد  فالتخا  یهگآ  رد  جردنم  طیارش  اب  هک  ییاهداهنشیپ 

ددرگ  یم  توعد  نایضاقتم  هیلک  زا 
هدش نعت  خیرات  رد  ینابیتشپ  لک  هرادا  مان  هب  داینب  هبعش  انیس  کناب  یراج 124-4-926198-1  باسح  هب  لایر  غلبم 1،500،000  زیراو  اب  هصقانم  دانسا  تفایرد 

دنیامن هعجارم 
.دش دهاوخ  هئارا  هصقانم  دانسا  اب  هارمه  یلیمکت  تاعالطا  انمض 

نامتخاس اقیرفآ ، هارگرزب  هب  هدیسرن  تلاسر ،)  ) ینامیلس دیهش  هارگرزب  رد  عقاو  ینابیتشپ  لک  هرادا  یلام  روما  هجدوب و  تیریدم  : هصقانم دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
یئالیو 7 یمالسا ، بالقنا  نافعضتسم  داینب  یزکرم 

88880348 تاعالطا : بسک   :: نفلت :: www.mfnews.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

نیوزق ناتسا  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001060044000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430662 :: هرازه هرازه :: 1401/04/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میس  یب  تنرتنیا  تامدخ  هئارا  زیهجت و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیوزق  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

میس یب  تنرتنیا  تامدخ  هئارا  زیهجت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
23:59 تعاس : 1402/04/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

( هر  ) ینیمخ ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  ینامیلس -  مساق  دیهش  راولب  یوزق -  ، 3414916818 یتسپ :  دک  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: 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

یلحم یلحم تاطابترا   تاطابترا هکبش   هکبش وو   اهاه   هنایار   هنایار یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یراک   یراک هعطاقم   هعطاقم داد   داد رارق   رارق روما   روما ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1010

میس میس یبیب   تنرتنیا   تنرتنیا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا وو   زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 97 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gcjcr4x4htr55?user=37505&ntc=5430322
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5430322?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fwfcpxgtpzbjr?user=37505&ntc=5430662
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5430662?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

ندعم5430235 گنیچاپسید  گنیروتینام و  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  بصن ، هحفص 4)دیرخ ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تعرس5430245 فلخت  تبث  متسیس  تایلمع  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 10)دیرخ ,  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ویتکا5431233 تازیهجت  هحفص 10)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430245 :: هرازه هرازه :: 1401/05/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  26/067/820/000: دروارب غلبم  هطوبرم  تازیهجت  ریاس  تباث و  یراد و  ار  تعرس  فلخت  تبث  متسیس  تایلمع  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ,  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

:: سردآ سردآ

026-35892423 :: نفلت :: WWW.KARAG.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

تعرس تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث متسیس   متسیس تایلمع   تایلمع یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ,  ,  دیرخ ناونع : : ناونع 1212
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نارهت یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

06-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430261 :: هرازه هرازه 9دکدک   تعاس  - 1401/05/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نا تاقلعتم  اب  لیردراگ  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام هس  دادرارق  تدم  لایر   79/339/370/000: دروارب غلبم 

لایر نیمضت 3/950/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سنارفنک نلاس  مجنپ - هقبط  کالپ 133 - یناقلاط - نابایخ  هب  هدیسرن  داهنشیپ  هئارا  ات  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
ود هرامش  نامتخاس  یدقن  هچوک  یناقلاط  نابایخ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ 

مانتبث 85193768-88969737 رتفد  - 1456-69018771 :: 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

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

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

2001005049000018 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430271 :: هرازه هرازه :: 1401/04/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 1  یا  هلحم  کراپ  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  نیمارو  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

بصن هیهت و  لاگساپاگم ، یراشف 16  تمواقم  اب  یتیوقت  فک و  نتب  رایع 150 و  اب  رگم  نتب  یارجا  هیهت و  یرادربکاخ ، ینک و  یپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
ینف و تنواعم  هزوح  یغالبا  یاهراک  روتسد  قبط  ینتب و ...  شوپفک  عاونا  اب  یزاس  فک  فک ، ندرک  یا  هسیل  یدنببلاق ، فلتخم ، عطاقم  اب  یسرپ  ینتب  لوادج 

.نارمع

لایر   420,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:30 تعاس : 1401/05/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یتشهب دیهش  نابایخ  (ع ) نیسح ماما  نادیم  نیمارو   ، 3371813415 یتسپ :  دک  نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیردراگ لیردراگ عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

یایا هلحم   هلحم کراپ   کراپ ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 1414
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نارهت هقطنم 16  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

49-1401/44 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش فرظ 10  رثکادح  اهداهنشیپ : لیوحت  دانسا و  تفایرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یهگآ راشتنا  خیرات  زا  یراک 

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصوصخ  شخب  هب  هحورشم  تایلمع  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
: هصقانم رد  تکرش  هدرپس  نازیم  لایر ـ   43.616.000.000 هیلوا : دروآرب  غلبم  ینتب ـ  یاه  هدرن  اب  ناگدازآ  تشد  یئاجر و  ای  دیهش  یاه  هارگرزب  یزاس  نمیا  .1

مود پاچ : تبون  12 ـ  ارجا : تدم  روشک ـ  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  لاس 1401  دناب  هار و  اهب :  تسرهف  لایر ـ   1.310.000.000
رد تکرش  هدرپس  نازیم  لایر ـ   27.508.678.500 هیلوا : دروآرب  غلبم  تالحم ـ  هعسوت  حرط  رد  یتیاده  هدنهد و  رادشه  یقفا  مئالع  یارجا  یزاس و  مارآ  . 2

لوا  پاچ :  تبون  12 ـ  ارجا : تدم  لاس 1400 ـ  نارهت  یرادرهش  یعیمجت  تازیهجت  مئالع و  اهب :  تسرهف  لایر ـ   1830.000.000 هصقانم :
رباعم  حطس  رد  یشک ) طخ   ) یقفا مئالع  یارجا  . 3

تالحم هعسوت  حرط  رد  نازابناج  نیلولعم و  روبع  هژیو  رباعم  یزاس  نمیا  یزاس و  حطسمه  تایلمع  . 4
یرذآ غاب  تثعب ،  هیداوج ، تالحم  یاه  یربراب  یاه  هدودحم  یزاس  نمیا  یهدناماس و  . 5

ناینوباص  دیهش  هار  هدایپ  یهدناماس  . 6
یهگآ لصا  هب  عوجر  ... 

طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا  زا  توعد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نارهت  یرادرهش  یراک ر  دازآ  تیفرظ  زین  روشک و  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  هیاپ 5  لقادح  اب  یربارت  هار و  هتسر  رد  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد 
یرادرهش مان  هب  یکناب  همانتنامض  هقطنم 16 ی  یرادرهش  مانب  نمهب  کراپ  هبعش  رهش  کناب  دزن  هدرپس 1004559513  باسح  هب  زیراو  تروص  هب  هدرپس  عون 

هقطنم 16
تس  راتخم  اهداهنشیپ  مامت  ای  کی  در  رد  یرادرهش 

یهگآ لصا  هب  دوش  عوجر  ... 

اهدادررق دحاو  هقطنم 16  یرادرهش  هب  هعجارم  اهداهنشیپ : لیوحت  دانسا و  تفایرد   :: سردآ سردآ

یرادرهش تاطابترا  تاعاطا و  یروانف  نامزاس  :: 841617 و 84161202  نفلت نفلت
نارهت

http://business.tehran.ir :: 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

حرط حرط ردرد   یتیاده   یتیاده وو   هدنهد   هدنهد رادشه   رادشه یقفا   یقفا مئالع   مئالع یارجا   یارجا وو   یزاس   یزاس مارآ   مارآ اهاه ـ  ـ  هارگرزب   هارگرزب یزاس   یزاس نمیا   نمیا هحورشم :  :  هحورشم تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
وو رباعم   رباعم حطس   حطس ردرد   یشک ) ) یشک طخطخ    ) ) یقفا یقفا مئالع   مئالع یارجا   یارجا تالحم ـ  ـ  تالحم هعسوت   هعسوت

1515
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ییاجر دیهش  هسسوم  ص - )  ) ایبنالا متاخ  یگدنزاس  هاگرارق   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا ـ  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تقوهرامش نایاپ  ات  دانسا : تفایرد  تلهم  نیرخآ   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنش هس  یرادا 

تلاسر  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب ار  ناشاک  رهش  یمداخ  دیهش  سراف و  جیلخ  یدنوار ، بطق  یاه  عطاقت  هژورپ  تخاس  تهج  زاین  دروم  هدامآ  نتب  هیهت  زا  یشخب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ 

هژورپ  زاین  دروم  هداما  نتب  هیهت  عوضوم :
زور  90 راک : یارجا  تدم 

ناشاک رهش  یاه  هژورپ  تیلاعف : لحم 

دنراد  ار  هژورپ  اب  یراکمه  هقباس  هک  یناراکنامیپ  ای  هباشم و  یاهراک  هبرجت  یاراد  یاه  تکرش  زا  توعد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
1.087.500.000 هصقانم : رد  تکرش  نیمضت 

اه نامیپ  روما  ییاجر  دیهش  هسسوم  موس  روما  رتفد  یمداخ  دیهش  سراف و  جیلخ  یدنوار ، بطق  یاه  عطاقت  ناشاک ، ناهفصا ، ناتسا  دانسا : تفایرد   :: سردآ سردآ
نفلت 02192272455

یروس سدنهم   09189526691  - 03155467780  - 03155467782 :: 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

هقطنم 15 یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

19-401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگآعبنم جرد  خیرات  زا  زور  رثکادح 12   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم حطس  یاهلیردراگ  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشرواخ و  سایقم ) کچوک  یاه  هژورپ   ) هقطنم حطس  رد  رباعم  یقفا ) مئالع   ) یشک طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت 

( سایقم کچوک  یاه  هژورپ   ) رهشرواخ یمومع  لقن  لمح و  تامدخ  هعسوت  هخرچود و  ریسم  رباعم ، یسدنه  حالصا  تایلمع 
( سایقم کچوک  یاه  هژورپ   ) رهشرواخ یمومع  لقن  لمح و  تامدخ  هعسوت  هخرچود و  ریسم  رباعم ، یزاس  حطسمه  تایلمع 

هقطنم حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  بصن ، تایلمع 
رهش رواخ  هقطنم و  حطس  رد  سوبوتا  یاه  هاگتسیا  هانپرس  یرادهگن  بصن و  هیهت ،

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهعب  یهگآ  جرد  هنیزه  تسا و  راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  ای  کی  در  رد  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نابایخ رد  عقاو  هقطنم 15  یرادرهش  هناخریبد  تاداهنشیپ  لوبق  لحم  اهدادرارق و  روما  دانسا  تفایرد  لحم  : تاداهنشیپ لوبق  دانسا و  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
ود هرامش  نامتخاس  جیسب  نادیم  هب  هدیسرن  نارواخ 

:: نفلت :: business.tehran.ir tehran.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

اهاه عطاقت   عطاقت هژورپ   هژورپ تخاس   تخاس تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم هدامآ   هدامآ نتب   نتب هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1616

حطس حطس ردرد   رباعم   رباعم یقفا ) ) یقفا مئالع   مئالع  ) ) یشک یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت هقطنم -  -  هقطنم حطس   حطس یاهلیردراگ   یاهلیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
 ...  ... وو هقطنم   هقطنم
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لامش 1 نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

کی مود ـ  تبون  تسخن ) یمومع  ناوخارف   ) یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   تبون
ـ  یا هلحرم 

1401/04/12 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

35/1401/6 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تعاس 14  یفیک : یبایزرا  دانسا  تفایرد   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات هبنشجنپ 

ناناوج یایند   :: عبنم زورعبنم تعاس 14  یفیک : یبایزرا  دانسا  لاسرا   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات هبنشجنپ 

5430995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لامش 1  نهآ  هار  لک  هرادا  هاگرذگ  رد 38  دنبهار  اب  زاجم  حطس  مه  تاعطاقت  یزاس  نمیا  یزاسهب و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 لامش نهآ  هار  لک  هرادا  هدودحم  رد  هاگرذگ  دودح 38  رد  ارجا  لحم  هام  ارجا 4  تدم 

لایر  7.058.498.010 دروارب :  غلبم 

راک دادعت  نا  رد  هک  هطوبرم  تنیرپ  مامضنا  هب  ار  دوخ  یدنب  هبتر  یپک  دنشاب و  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  هینبا  هتشر  هبتر 5  یاراد  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  صخشم  یدنب  هبتر  عون  زاجم و  تیفرظ  ماوت  غلبم  و 

ددرگ یم  یاضاقتم  فذح  بجوم  تروص  نیا  ریغ  رد  هدوب  یمازلا  یفیک  یبایزرا  نامز  رد  یراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا 
یهگآ لصا  هب  عوجر  .... 

ینابیتشپ تاکرادت و  هرادا  لامش 1 -  نها  هار  لک  هرادا  شترا -  راولب  یاهتنا  یراس -  ناردنزام -   :: سردآ سردآ

یدباع دادرهم   33122418-011 :: 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

زاریش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع هصقانم  مود -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

169-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 12/30عبنم  - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431233 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 13:30   - 1401/05/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زا ار  دانسا  رد  جردنم  تایئزج  اب  قباطم  ...و ) دراه  ، زاس هریخذ  چوس ، نیبرود ، سنسیال ، رورس ، سیک   ) یریوصت تراظن  ویتکا  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  مادقا  هصقانم  دانسا  رد  جردنم  تاصخشم  ساسا  رب  یمومع و  هصقانم  قیرط 

داقعنا خیرات  زا  هام  ود  دادرارق  تدم  لایر  دروارب 39/931/100/000  غلبم 

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

تاعالطا و یروانف  نامزاس  نیربدلخ ، کراپ  کی و  هقطنم  یرادرهش  نیبام  نامتخاس  نیربدلخ ، هار  راهچ  یتشهب ، دیهش  راولب  زاریش ، : الاک لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
زاریش  یرادرهش  تاطابترا 

تاعالطا و یروانف  نامزاس  نیربدلخ ، کراپ  کی و  هقطنم  یرادرهش  نیبام  نامتخاس  نیربدلخ ، هار  راهچ  یتشهب ، دیهش  راولب  زاریش ، : سردآ هب  دانسا  تفایرد 
تاطابترا

یلخاد 400-420  07132332353-01732332488 :: نفلت :: vendor.shiraz.ir-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

هاگرذگ هاگرذگ   3838 ردرد   دنبهار   دنبهار اباب   زاجم   زاجم حطس   حطس مهمه   تاعطاقت   تاعطاقت یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 1818

ویتکا ویتکا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919
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اردص دیدج  رهش  نارمع   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001041000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431303 :: هرازه هرازه :: 1401/04/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اردص  دیدج  رهش  یاه  یجورخ  یدورو و  ینمیا  میالع و  بصن  هیهت و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اردص  دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هاگدورف 1401  دناب  نهآ و  هار  هار ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
14,124,563,762 یلام :  دروآرب 

لایر   706,228,188 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1401/07/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

اردص دیدج  رهش   ، 7199839631 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  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

یقرش ناجیابرذآ  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش جنپ  تدم  هب  مود  تبون  رشن  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجیابرذآ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یچخلیا یدنبرمک  ثادحا  هدنامیقاب  - 

 ( یلا 700+87 رتمولیک 77+500  لصاف  دح   ) دابآ دنش  رذگ  ریز  نانک و  هزوک  رتسبش -  روحم  مئالع  بصن  هیهت و  ییارجا  تایلمع  - 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه  هجدوب - همانرب و  نامزاس  زا  یدنب  هبتر  تیحالص و  یاراد  طیارش و  دجاو  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

بنج تنج -  نابایخ  هیرظنم -  زیربت -  سردآ  : فلا یاهتکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
یزاسرهش هار و  لک  هرادا  هناخریبد  ترایز -  جح و  نامزاس 

مان 88969737- تبثرتفد  سامت 0211456  زکرم   04134783040 :: نفلت نفلت
85193768

setadiran.ir :: 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

رهش رهش یاه   یاه یجورخ   یجورخ وو   یدورو   یدورو ینمیا   ینمیا وو   میالع   میالع بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2020

روحم روحم مئالع   مئالع بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع یدنبرمک - - یدنبرمک ثادحا   ثادحا هدنامیقاب   هدنامیقاب یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2 12 1
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لامش 1 نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  تسخن - ) یمومع  ناوخارف   ) :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

35/1401/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14  ات  رثکادح   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا ههجاوم   :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات  رثکادح   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  دروآرب 14.788.116.000   - 333 رتمولیک 500 + هلحم  ماق  322 و  رتمولیک 300 + تایناخد  تاعطاقت   ) یرتم سکاب 8  تس  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  دادرارق 4  یارجا  تدم 
رهشمئاق ناتسرهش  لیوحت : لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لت هعلق  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا پاچ  مود - هلحرم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093005000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رابخا ناهج   :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431977 :: هرازه هرازه :: 1401/04/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود  هلحرم  یزادزپرون  تهج  یقرب  مزاول  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  11/899/000/000 دروارب 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

یرتم یرتم   88 سکاب   سکاب تستس   کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

یزادرپرون یزادرپرون تهج   تهج یقرب   یقرب مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 97 ھحفص 16 
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ناریا یرافح  یلم  تکرش   *** :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یلومعم -  شور  هب  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکتبا  :: عبنم خیرات 1401/04/22عبنم زا   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5432086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همدخ اب  هتعاس  تروصب 24  الاب  هب  لدم 1393 و   Gps online هب ، زهجم  رادرلوک ، نت  کج 6  نوتوف و  وادنویه  زوسیا ، نویماک  هاگتسد  نیمات 20  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سکعلاب ریازج و  یکشخ ،  یتایلمع  قطانم  زا  معا  یتایلمع  قطانم  هیلک  روشک و  رسارس  رد  زاین  دروم 

لایر  80/000/000/000: دروارب غلبم 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر   4/000/000/000  : نیمضت غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق هرادا   A تراپ لوا  هقبط  یتایلمع ، هاگیاپ  نامتخاس  ناریا -  یرافح  یلم  تکرش  دش  عاگدورف  نادیم  زا  رتالاب  دم  نارادساپ  راولب  زاوها -   :: سردآ سردآ

هدنورپ سانشراک   34146596-061 :: 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

اردص دیدج  رهش  نارمع   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دیدجت ـ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001041000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 11هرامش یمومع : نالعا  هحفص  رد  راشتنا   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 19  دانسا : تفایرد  خروم 1401/04/12 ـ 

هناسفا  :: عبنم خرومعبنم  10:00 تعاس :   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5432243 :: هرازه هرازه :: 1401/04/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا ) داتس   ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  اردص  دیدج  رهش  یاه  یجورخ  یدورو و  ینمیا  میالع و  بصن  هیهت و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   14.124.563.762 لایر : دروآرب 

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

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

لایر   706.228.188 نیمضت : 
دش  دهاوخ  یناسر  عالطا  ناریا ) داتس   ) هناماس قیرط  زا  یلامتحا  یاه  هیعالطا  اه و  هیحالصا  هیلک 

تسا  یمازلا  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یربارت  هار و  هتشر  رد  ربتعم  تیحالص  یهاوگ  هئارا 
یهگآ لصا  هب  دوش  عوجر  ... 

:: 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

تروصب تروصب الاب   الاب هبهب   وو   لدم  13931393   لدم   Gps onlineGps online هبهب ، ، زهجم   زهجم رادرلوک ، ، رادرلوک نتنت     66 کجکج   وو   نوتوف   نوتوف وادنویه   وادنویه زوسیا ، ، زوسیا نویماک   نویماک هاگتسد   هاگتسد   2 020 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
زاین زاین دروم   دروم همدخ   همدخ اباب   هتعاس   هتعاس   2424

2424

دیدج دیدج رهش   رهش یاه   یاه یجورخ   یجورخ وو   یدورو   یدورو ینمیا   ینمیا وو   میالع   میالع بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2525

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  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تعرس5430245 فلخت  تبث  متسیس  تایلمع  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 10)دیرخ ,  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هاگرذگ5430995 رد 38  دنبهار  اب  زاجم  حطس  مه  تاعطاقت  یزاس  نمیا  هحفص 10)یزاسهب و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

یا هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  اب  نازمه  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم تعاس 18عبنم  - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431111 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم یاه  نامتخاس  نیمز  متسیس  صقاون  عفر  کینورتکلا و  تظافح  یاهریگ  هقعاص  نیمز و  متسیس  صقاون  عفر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1/181/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاگ لاقتنا  تایلمع  شش  هقطنم  تسار  تمس  یعرف  سابعردنب  بانیم  هار  سلپ  یوربور  سابعردنب   :: سردآ سردآ

076321960-07632196072-07633678100 :: نفلت :: SHANA.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

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح یاهریگ   یاهریگ هقعاص   هقعاص وو   نیمز   نیمز متسیس   متسیس صقاون   صقاون عفر   عفر ناونع : : ناونع 2626

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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نامرک گنسلاغذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095511000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431409 :: هرازه هرازه :: 1401/05/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ  شیاپ  گنیروتینام و  متسیس  ینیمز  ریز  هاگتسیا  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ -  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  گنسلاغذ  نداعم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راکمه انادباپ و  ینوشه - نداعم  رد  زاگ  شیاپ  گنیروتینام و  متسیس  ینیمز  ریز  هاگتسیا  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ -  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,700,000,000 نیمضت :  غلبم 

لک 2700000000  غلبم  هب  ندعم  هس  اعمج  ندعم 900000000  ره  نیمضت :  تاحیضوت 
19:00 تعاس : 1401/08/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامرک گنسلاغز  تکرش  یقودص  دیهش  راولب  نامرک -   ، 7617919144 یتسپ :  دک  نانبهوک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تعرس5430245 فلخت  تبث  متسیس  تایلمع  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 10)دیرخ ,  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ویتکا5431233 تازیهجت  هحفص 10)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاگ زاگ شیاپ   شیاپ وو   گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ینیمز   ینیمز ریز   ریز هاگتسیا   هاگتسیا یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ -  -  دیرخ ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نانمس

نانمس ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانمس ناتسا  یتسدعیانص  یگنهرفثاریم و  یرگشدرگ ، یامنهار  نشیکیلپا  هناماس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003222000075 زاین :  هرامش 

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

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33300075-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33300913-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

نانمس ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانمس ناتسا  یتسدعیانص  یگنهرفثاریم و  یرگشدرگ ، یامنهار  نشیکیلپا  هناماس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003222000074 زاین :  هرامش 

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

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33300075-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33300913-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسد یتسد عیانص   عیانص وو   یگنهرف   یگنهرف ثاریم   ثاریم یرگشدرگ ، ، یرگشدرگ یامنهار   یامنهار نشیکیلپا   نشیکیلپا وو   هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2828

یتسد یتسد عیانص   عیانص وو   یگنهرف   یگنهرف ثاریم   ثاریم یرگشدرگ ، ، یرگشدرگ یامنهار   یامنهار نشیکیلپا   نشیکیلپا وو   هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنسفر بالضاف  بآ و  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 09 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش رازفا  مرن  رازفا و  تخس  یرادهگن  هناخریبد و  تامدخ  رابنا ، ینابهگن  هرادا ، فیظنت  تامدخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095688000099 زاین :  هرامش 

ناجنسفر بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 
زبس یاضف  یرادهگن  تبقارم و  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن یراذگراب  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  مرف  هارمه  هب  هدومن و  اضما  رهم و  ار  مالعتسا  هب  طوبرم  دانسا  یتسیاب  رگ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7717914313 یتسپ :  دک  ناجنسفر ،  بالضاف  بآ و  تکرش  اضر ع  ماما  راولب  ناجنسفر  ناجنسفر ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34281001-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34281007-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  تسپ  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   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی ناتسا  ییاتسور  یرهش و  هطقن  یتسپ 90 یاهدک  یزاس  عجرم  ناکمو  تاعالطا  یرادرب  تسرهفو  یناسرزور  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001192000055 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

نامتخاس 11032 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دزی ناتسا  ییاتسور  یرهش و  هطقن  یتسپ 90 یاهدک  یزاس  عجرم  ناکمو  تاعالطا  یرادرب  تسرهفو  یناسرزور  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916188198 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  وجشناد -  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38247676-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38246908-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس یرادهگن   یرادهگن وو   هناخریبد   هناخریبد تامدخ   تامدخ رابنا ، ، رابنا ینابهگن   ینابهگن هرادا ، ، هرادا فیظنت   فیظنت تامدخ ، ، تامدخ ناونع : : ناونع 3030

دزی دزی ناتسا   ناتسا ییاتسور   ییاتسور وو   یرهش   یرهش هطقن   هطقن 9090 یتسپ   یتسپ یاهدک   یاهدک یزاس   یزاس عجرم   عجرم ناکمو   ناکمو تاعالطا   تاعالطا یرادرب   یرادرب تسرهفو   تسرهفو یناسرزور   یناسرزور هبهب   ناونع : : ناونع 3131

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-د- ولو کچ  ملق  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092288000338 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
- تسا یرورض  رظانتم  دک  ناریا  ینف و  داهنشیپ  یرازگراب  - ددرگیمن هیدات  تخادرپ  شیپتسویپ  حرش  قبط  - 

دوش رکذ  هدنزاس  تکرش  زا  تست  تخاس و  یحارط  یاهدرادناتسا  , BOM هارمه هب  ژاتنوم  هشقن  پ 
یدیلوت تالآ  نیشام  الاک :  هورگ 

ددع  10 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- انداپسا تعنص  ناگدنزاس  هورگ  ناهاپس - زیهجت  ورتپ  کت -  ورتپ  ناکین  نامرارهپس - تعنص  ایوپ  یاهتکرش  زا  دیاب  امازلا  هدش  هئارا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هیهت  کارا  یزاس  نیشام  یتعنص  یدیلوت و   - بونج نازاسهب  یزاسریش - شرتسگ  ارا - لاسا  یزکرم - رجفورتپ  یزاسریش 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24046-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- دد -- ولو ولو کچکچ   ملق   ملق کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

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   :: 1401/04/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5430871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/02/05 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تست لور  یاههاگتسد  یرازفا  مرن  اقترا  یروآزور و  هب  ناونع : 

14003766 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/07/09 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

تست تست لور   لور یاههاگتسد   یاههاگتسد یرازفا   یرازفا مرن   مرن اقترا   اقترا وو   یروآزور   یروآزور هبهب   ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  ناریا  همیب  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 11 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم طابترا  متسیسورازفا  تخس  تاریمعت   ) ناگزمره ناتسا  رد  هبعش  تاعالطا 6 یروانف  روما  ماجنا  تهج  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هجوت  تسویپ  کرادم  هب  افطل  لحمرد  )

1101003644000013 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/04/15 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  تکرش  رد  رارقتسا  تهج  سکینوی  لماع  متسیس  اب  انشآ  هبرجت و  اب  صصختم و  یورین  نتشاد  دنراد  تیولا  یموب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یردن یاقآ  ییوگخساپ 09173672023 تهج 

7917783335 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  یور  هبور  یکولب -  هارراهچ  ینیمخ -  ماما  خ  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32485012-076  ، 32222892-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222892-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم طابترا   طابترا متسیسورازفا   متسیسورازفا تخس   تخس تاریمعت   تاریمعت  ) ) ناگزمره ناگزمره ناتسا   ناتسا ردرد   هبعش   هبعش 66 تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف روما   روما ماجنا   ماجنا تهج   تهج ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
دوش دوش هجوت   هجوت تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم هبهب   افطل   افطل لحمرد   ) ) لحمرد

3434
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قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ابتاس )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام دانسا  زا  ملیفورکیم  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001020000028 زاین :  هرامش 

( ابتاس  ) قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یگتسشنزاب همیب و  هوجو  نیمات  یاهتیلاعف  زجب  یلام ، تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

گرب 500000 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنراد رارق  نکنوز  ددع  دادعت 1200  رد  هک  یلام  دانسا  گرب ) رازه  دصناپ   ) گرب دودح 500,000  زا  ملیفورکیم  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  تنواعم ،  نامتخاس  - ورین هاگشهوژپ  ماما - راگدای  هارگرزب  بنج  - نامداد راولب  یاهتنا  سدق - کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1468611387

88084771-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88362157-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک داهج  ترازو   :: 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   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا تابتاکم  نویساموتا  هچراپکی  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هعبات یاهدحاو  یزرواشکداهج و  ترازو 

1101000006000264 زاین :  هرامش 
یزرواشک داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
لاس 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587514347 یتسپ :  دک  هدازرافغ ،  هچوک  شبن  ظفاح  لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43544487-021  ، 43541-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88199975-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلام یلام دانسا   دانسا زازا   ملیفورکیم   ملیفورکیم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3535

هعبات هعبات یاهدحاو   یاهدحاو وو   یزرواشکداهج   یزرواشکداهج ترازو   ترازو یرادا   یرادا تابتاکم   تابتاکم نویساموتا   نویساموتا هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 3636
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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 07 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلک دادرارق  سیون  شیپ  رد  جردنم  دافم  قبط  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  یزاجم  تخاس  ریز  یزاجم و  یاهرورس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
021-64572755 نفلت.دریذپ تروص  یگنهامه  اب  لحارم 

1101001017000268 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

ناناوج کینورتکلا  نازادرپ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   VPS یزاجم رورس  تامدخ  ناونع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راولب کرادم  لاسرا  سردآ  دشاب  یم  فذح  هلزنم  هب  تسویپ  کرادم  لاسرا  مدع  دوش  لاسرا  هناماس  نایاپ  زا  دعب  تعاس  رثکادح 24  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیرخ زیهجت و  هریاد  مود  یقرش پ8 ط  ناغمرا  رایدنفسا  زا  رتالاب  اقیرفآ 

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

75358221-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس تامدخ   تامدخ ناونع   ناونع بوبو   تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3737
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رهشوب ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: 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 13 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  یا  هنایار  یاه  متسیس  زا  یرازفا  مرن  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ حرش  قبط 

1101003310000001 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.دیریگب سامت  یمالغ  یاقآ  نفلت 07759222230  هرامش  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  تمالس ،  همیب  لک  هرادا  - هیمطاف نابایخ  یاهتنا  هیمطاف -  نابایخ   ( ینیمخ ماما  یگنس (  نابایخ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7515739859

33532091-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33532090-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دبنگ ناتسرهش  نیکرتشم  یناسرزاگ و  تاسیسات  یناکم  تاعالطا  هاگیاپ  یزاس  هدایپ  داجیا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091556000039 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  یریپ 09112789134  یاقآ  ای  داشرا 09111719138  یاقآ  اب  ماهبا  ای  لاوس  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4918936948 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یرادا ، تیاس  جیسب ، نادیم  ناگرگ ، ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32480390-017  ، 32480372-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480298-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حرش حرش قبط   قبط رهشوب   رهشوب ناتسا   ناتسا تمالس   تمالس همیب   همیب لکلک   هرادا   هرادا یایا   هنایار   هنایار یاه   یاه متسیس   متسیس زازا   یرازفا   یرازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ

3838

دبنگ دبنگ ناتسرهش   ناتسرهش نیکرتشم   نیکرتشم وو   یناسرزاگ   یناسرزاگ تاسیسات   تاسیسات یناکم   یناکم تاعالطا   تاعالطا هاگیاپ   هاگیاپ یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 3939
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ناتسزوخ ناتسا  زاگ  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   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوریو /  یتنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
!!! .دشابیم هدش  تسویپ  ینف  تاصخشم  ءاهب و  مالعتسا  حرش  قبط  ًامازلا  یتساوخرد  یالاک  دشابیمن ،  حیحص  دک  ناریا  هجوت !!!

1101093377000115 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Select هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 

هتسب 1500 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت و مرتحم  هدننک ی  تکرش  طسوت  تسیابیم  ، زاگ تکرش  ینف  تاصخشم  ءاهب و  مالعتسا  مرف  دنشاب  هتشادرظن  رد  مرتحم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم مالعا  دودرم  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد.ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  ددجم  هدش و  اضما  رهم و 

6163911184 یتسپ :  دک  هر ، ) ینیمخ (  ماما  ردنب  هارگرزب  یادتبا  ردنب  دیهش  نادیم  زاوها - زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34440071-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34441096-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینف ینف تاصخشم   تاصخشم وو   ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا حرش   حرش قبط   قبط ًامازلا   ًامازلا یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک دشابیمن ،  ،  دشابیمن حیحص   حیحص دکدک   ناریا   ناریا هجوت !!! !!! هجوت سوریو /  /  سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع
!!! !!! .دشابیم .دشابیم هدش   هدش تسویپ   تسویپ

4040

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

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

زا 97 ھحفص 28 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ae6hhxqnnctaw?user=37505&ntc=5431672
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5431672?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم   FG-1100E لاوریاف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000157 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نارهت یاردص  رهپس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 1   FL لدم رهپس 4100  یرس  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/15 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
39902035 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

جرک یتعیرش  یلع  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هکبش  رازفا و  تخس  تامدخ  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093634000034 زاین :  هرامش 

جرک یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

تعاس 1 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  رد  زاین  دروم  تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3184945611 یتسپ :  دک  تشدهام ،  تمس  هب  رهشدمحم  هداج  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37316971-026  ، 37305001-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37305003-026 :: 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   FG- 1 100EFG- 1 100E  لاوریاف لاوریاف ناونع : : ناونع 4141

جرک جرک یتعیرش   یتعیرش رتکد   رتکد ناتسرامیب   ناتسرامیب هکبش   هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 4242

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

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

زا 97 ھحفص 29 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/u6v58qmw2sj3a?user=37505&ntc=5431777
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5431777?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gvkcy8995zfx5?user=37505&ntc=5431799
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5431799?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5432074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییا هرامش  لتاکلآ 500  نفلت  زکرم  تهج  یددع  ید 500  یآ  رلاک  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000219 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا  یمازلا  هناماس  رد  نفلت  هرامش  رکذ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یمن  دادرارق  تروص  هب  راک 

دشابیم تسویپ  رد  تاحیضوت 

6133613137 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  نابایخ  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360747-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: 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

کی5430965 یا  هرود  لرتنک  هناریگشیپ و  تایلمع  تاریمعت ، بیع ، عفر  یرادهگن ، سیورس و  تایلمع 
cmm هاگتسد

هحفص 83) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5432130 نیبرود  ریواصت  رازفا  مرن  سنسیال  هحفص 83)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ییا ییا هرامش   هرامش   500500 لتاکلآ   لتاکلآ نفلت   نفلت زکرم   زکرم تهج   تهج یددع   یددع   500500 یدید   یآیآ   رلاک   رلاک سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4343
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AUTRONICA متسیس زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631001819 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناتسزوخ دالوف  هدننک  هضرع  عجرم   AUTRONICA یتراجت مان   BS-320 لدم یناشن  شتآ  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 35 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دم هباشم  دک  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  کی  زا  دشاب  یم  ددع  ًاعمج 35  هک  اضاقت  متیآ  یارب 5  داتس  هناماس  تالکشم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  یتسویپ  کرادم  قباطم  تسیاب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هدوبن و  رظن 

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23942698-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 18 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LCD TOUCH PANEL تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631001821 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
CERMATE هدنزاس عجرم   PANEL MASTER یتراجت مان   PT104-1BF لدم  in 10/4 زیاس یتعنص  نویساموتا  یسمل  رگشیامن  الاک :  مان 

تعنص تراجت  داکچ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   TECHNOLOGIES
ددع 4 دادعت : 

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

دم هباشم  دک  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  کی  زا  دشاب  یم  ددع  ًاعمج 4  هک  اضاقت  متیآ  کت  یارب  داتس  هناماس  تالکشم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  یتسویپ  کرادم  قباطم  تسیاب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هدوبن و  رظن 

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23942698-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AUTRONICAAUTRONICA  متسیس متسیس زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 4444

LCD TOUCH PANELLCD TOUCH PANEL ناونع : : ناونع 4545
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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   :: 1401/04/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5431003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/07/03 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یس لاا  یپ  ناونع : 

14011297 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسیس لالا   یپیپ   ناونع : : ناونع 4646

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 09 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نباکنت زکرم  یشزومآ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003576000062 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دشابیم تسویپب  تاصخشم  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
نباکنت رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار روتکاف  شیپ  امتح  .دامن  مالعا  مالعتسا  ناونعب  ار  تمیق  کی  طقف  هدرک و  یراددوخ  سانجا  ندرک  دراو  کت  کت  زا  مالعتسا  ندرکرپ  ماگنهرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنشورف  اب  نباکنت  ات  راب  لمح  شزومآ و  باهذ و  بایا و  هنیزه  .دشاب  یتساوخرد  تاصخشم  قبط  دیاب  امش  مالعتسا  .دامن  همیمض 

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

54393959-011  ، 33200272-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33200277-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نباکنت نباکنت زکرم   زکرم یشزومآ   یشزومآ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  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   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  نوارب  ناج  نیبروت  یقرب  لرتنک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645000843 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دزی هوکارف  یقرب  تازیهجت  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   LOVATO هدنزاس عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   PMV لدم هناگدنچ  تظافح  لرتنک و  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  تیولا  . 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  حرش  الاک ، نیمات  یانبم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  . 2

الاک دات  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  . 3
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب ، هتشادن  تسویپ  تروص  هب  یلام و ...  ینف و  داهنشیپ  هک  یدراوم  هب  . 4

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

71095055-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبروت نیبروت یقرب   یقرب لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4848

یزتنس یزتنس تفن   تفن یلرتنک   یلرتنک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( ددرگ هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ  یتسویپ  تاصخشم  قباطم   ) یزتنس 99203-59-002 تفن  یلرتنک  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا 

1101093228000608 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

WEISS ANLAGENTECHNIK هدنزاس عجرم  لانشرپورپ  یکیلوردیه  ریش  دربراک   rexroth propertional card vt300 لدم رلرتنک   PID درب الاک :  مان 
رنف سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   GMBH AND CO. KG

ددع 2 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  دنالنف  هدنزاس  روشک   ABB هدنزاس عجرم   266ASTCSBNA1E1L1M5I1 لدم لاتیجید  راشف  رتیمسنارت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FOXBORO یتراجت مان   40PR-RYM1F-DE-BG لدم یکیتامونپ  تالایس  نایرج  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 

نوراک بونج  شواک  یتامدخ  هدننک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
دزی نیون  یژرنا  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   FORAT یتراجت مان   HTL-DP500 لدم یلضافت  راشف  رتیمسنارت  الاک :  مان 

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

گرب یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم   SIMEX یتراجت مان   CMC99 لدم  data recorder تبث هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
گرب یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم   PRELECTRONICS یتراجت مان   PR 9106 لدم ریرب  روتالوزیا  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  زادرپ  نامژار  عیانص  هدنزاس  عجرم   PID CONTROLER یتراجت مان  لدم 105  نویساموتا  لرتنک و  تازیهجت  ید  یآ  یپ  رلرتنک  الاک :  مان 
زادرپ نامژار  عیانص 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/31 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

 : 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
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

THERMOCOUPLE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092179000537 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.تسویپ لیاف  قباطم  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
ملق  1 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب اضاقت  رد  هدش  جرد  نامز  اب  قباطم  یلام  داهنشیپ  رابتعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لماک  روطب  ینف  داهنشیپ 

.دنشاب هدش  تبث  تفن  ترازو   AVL رد تسیاب  یم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش 
061-53183339: نفلت

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

53182362-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

THERMOCOUPLETHERMOCOUPLE ناونع : : ناونع 5050
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PEN ASSY FOR CONTROLLER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092179000519 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.تسویپ لیاف  قباطم  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
ملق  1 دادعت : 

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

.دشاب لخاد  تادیلوتزا  طقف  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هناماس  رد  هدش  جرد  نامز  اب  قباطم  یلام  داهنشیپ  رابتعا 

.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لماک  روطب  ینف  داهنشیپ 
.دنشاب هدش  تبث  تفن  ترازو   AVL رد تسیابیم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش  یمامت 

061-53183339: نفلت

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

53182362-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

PEN ASSY FOR CONTROLLERPEN ASSY FOR CONTROLLER ناونع : : ناونع 5151

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

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

زا 97 ھحفص 37 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ec9pglja4x9av?user=37505&ntc=5431904
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5431904?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/136
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430310 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  قیرح /  افطا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000265 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ددرگ لاسرا  لیمکت و  ، 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  تروص  نیا  ریغ  رد 

 : 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم قیرح /  /  قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5252
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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   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

0034235 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985002241 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یقداص اضر  هدننک  هضرع  عجرم   MAXELL یتراجت مان   AAA لدم ژراش  لباق  ریغ  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

اپیاس لسکا  سکبریگ و  روتوم  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ابیت  دود  دلوفینام  نژیسکا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
دار یدیوم  نارماک  هدننک  هضرع  عجرم   ESTAP یتراجت مان   EM3100 لدم دود  روسنس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاضاقت 0034235 رد  جردنم  حرش  قبط  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  دات  زا  دعب  هنومن  لاسرا  و  تسا /  یمازلا  ینف  کرادم  تسویپ 

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

34148796-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: 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

دود دود روسنس   روسنس ابیت -  -  ابیت دود   دود دلوفینام   دلوفینام نژیسکا   نژیسکا روسنس   روسنس ژراش -  -  ژراش لباق   لباق ریغ   ریغ یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 5353
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یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  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 13 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  متسیس  یزاس  تاموتا  یریگراب و  یاهوکس  یلیر و  هطوحم  رد  هدش  عطق  یاهلباک  تهج  نیزگیاج  یشک  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسب گنس 

1101091781000099 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/04/21 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دادرارق لیاف  - راک حرش   – گرب هدزایریداقم  تروص  تسویپ (  کرادم  هب  هجوت  اب  قوف  حرط  ماجنا  یارب  عوطقم  تروصب  ار  دوخ  یداهنشیپ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن یراذگراب  هناماس  رد  ار  دنا ) هدش  ءاضماو  رهم  الک  هک  هطوبرم  کرادم  مامضناب  () یراکنامیپ ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  هارمهب 

9187793119 یتسپ :  دک  یوضر ،  سدق  ناتسآ  تاراشتنا  بنج  ثلاث -  ناوخا  داتسا  راولب  داجس -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37630700-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37630708-051 :: 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

گنس گنس یناشن   یناشن شتآ   شتآ متسیس   متسیس یزاس   یزاس تاموتا   تاموتا وو   یریگراب   یریگراب یاهوکس   یاهوکس وو   یلیر   یلیر هطوحم   هطوحم ردرد   هدش   هدش عطق   عطق یاهلباک   یاهلباک تهج   تهج نیزگیاج   نیزگیاج یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع
تسب تسب

5454
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تسیز طیحم  تظافح  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نپاژ تخاس  لدم 5300  اتیکام  ینیزنب  هدنمد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003504000075 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دابعلا حتف  یناگرزاب  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   POWER BLOWER هدنزاس عجرم   EB700A لدم ینیزنب  قیرح  افطا  هدنمد  الاک :  مان 

هاگتسد 60 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  یاه  هنیزه  یمامت  ددرگ  لاسرا  تمیق  داهنشیپ  رظن  دروم  لدم  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09175714661 نفلت  لک  هرادا  نیا  ناسانشراک  دات  زا  دعب  دقن  تروص  هب  تخادرپ 

( نپاژ تخاس  لدم 5300  اتیکام  ینیزنب  هدنمد  )

7591653697 یتسپ :  دک  تسیز ،  طیحم  تظافح  نامزاس  - تارادا عمتجم  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33380270-074  ، 33334442-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334383-074 :: 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

نپاژ نپاژ تخاس   تخاس   53005300 لدم   لدم اتیکام   اتیکام ینیزنب   ینیزنب هدنمد   هدنمد ناونع : : ناونع 5555
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  اضاقت  لماک  حرش  هدهاشم  تهج  FLAME MANITOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179000340 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   DURAG هدنزاس عجرم   DURAG یتراجت مان   D-LX201 UA-C1/M4/84EX/MCG لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 

ناهیک تعنص  دادهب  هدننک  هضرع 
هاگتسد 8 دادعت : 

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

هئارا زا  ، روشک لخاد  هدنزاس  دوجو  هب  هجوت  اب  - دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  اضاقت  لماک  حرش  هدهاشم  تهجدکناریا  ندوب  هباشم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
06153183339 سامت - هصقانم طیارش  یاضما  رهم و  - ازجم تروص  هب  یلام  / ینفداهنشیپ هئارا  - ددرگ یراددوخ  یجراخ  داهنشیپ 

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

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

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دوش .دوش هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   اضاقت   اضاقت لماک   لماک حرش   حرش هدهاشم   هدهاشم تهج   تهج FLAME MANITORFLAME MANITOR ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  یربراب  هنیزه   . تسویپ تسیل  ساسارب  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  .رادبالیم  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257001166 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناملآ هدنزاس  روشک   TOTAL FEUERSCHUTZ GMBH هدنزاس عجرم   KA30 لدم  in 1 زیاس یناشن  شتآ  رادخرچ  لوسپک   CO2 گنلیش رس  لزان  الاک :  مان 

ایسآ یژرنا  ناهاگآ  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32297097-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5430637AUTRONICA متسیس زاین  دروم  هحفص 30)مالقا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  3434   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رادبالیم رادبالیم لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 5757

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

5430288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 , poe 1000/100/10 تروپ یاراد 16 گیگ  هکبش 16  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003023000234 زاین :  هرامش 
روشک یکشزپماد  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

، یتناراگ لاس  یاراد 3  رتم ، هلصاف 150 ات  قرب  لاسرا  تیلباق  - یرون ربیف  تروپ  تیباگم و 2 کنیلپآ 1000 تروپ  یاراد 2 - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  4 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور هیوست 30  هدنشورف -  اب  یزکرم  رابنا  هب  لاسرا  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1431683765 یتسپ :  دک  نیدلا ،  لامج  دیس  نابایخ  یادتبا  دابآ - فسوی  یهار  ود  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88953400-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88953400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یکشزپماد  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   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5430292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، نوریب طیحم  یتارباخم  کر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003023000235 زاین :  هرامش 
روشک یکشزپماد  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ددع  4 دادعت : قمع 60 ،  تینوی  کر 12   outdoor ینیس ود  هارمه  هب  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  4 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور هیوست 30  هدنشورق -  اب  رابنا  هب  لاسرا  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1431683765 یتسپ :  دک  نیدلا ،  لامج  دیس  نابایخ  یادتبا  دابآ - فسوی  یهار  ود  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88953400-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88953400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 , , poe 1000/100/10poe 1000/100/10 تروپ   تروپ 1616 یاراد   یاراد گیگ   گیگ   1616 هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5858

 ، ، نوریب نوریب طیحم   طیحم یتارباخم   یتارباخم کرکر   ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5430306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداتسیا کر  هاگتسد  دیرخ 15  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001224000079 زاین :  هرامش 

ناردنزام یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
امرس ناوت  هدننک  هضرع  عجرم   ARCTIC یتراجت مان   TS42-AR13 لدم هداتسیا  کر  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داژن نایجاح   09111544238 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ییاراد ،  یداصتقا و  روما  نامزاس  بنج  بلط -  دزیا  دیهش  هچوک  یدازآ -  راولب  ینیمخ -  ماما  نادیم  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4815715891

33360612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360803-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یکشزپماد  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   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5430308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، poe 1000/100/10 تروپ یاراد 24  گیگ   24 هکبش چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003023000233 زاین :  هرامش 
روشک یکشزپماد  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

لاس یاراد 3 یرتم ، هلصاف 150 ات  قرب  لاسرا  تیلباق  - تروپ ره  یارب  تاو  تروپاس 90  تیلباق  یتیریدم ، یرون ، ربیف  تروپ  4 تیباگم ، 1000 کنیلپآ تروپ  یاراد 4  - 
، یتناراگ

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

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

هزور هیوست 30  هدنشورف -  اب  یزکرم  رابنا  هب  لاسرا  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1431683765 یتسپ :  دک  نیدلا ،  لامج  دیس  نابایخ  یادتبا  دابآ - فسوی  یهار  ود  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88953400-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88953400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداتسیا هداتسیا کرکر   هاگتسد   هاگتسد   1515 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060

 ، ، poe 1000/100/10poe 1000/100/10 تروپ   تروپ یاراد  2424   یاراد گیگ   گیگ   2424 هکبش هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب و  ترازو   :: 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   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تشادهب  ترازو  یاه  تیلاعفزا  دنتسمو  پیلک  دیلوتو  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000001000084 زاین :  هرامش 

یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب   ترازو  هدننک :  رازگرب 
ینویزیولت یاه  همانرب  ییویدیو و  ییامنیس ، ملیف  اب  طبترم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هقیقد 197 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  باهذو  بایا  هنیزهو  یتساوخرد  تادیلوت  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شزومآ ،  نامرد و  ، تشادهب ترازو  یزکرم  داتس  ، ناشفارز کمالف و  نیب  ، ناریا یامیس  نابایخ  ، سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1467664961

81454424-021  ، 88363560-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88363972-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشادهب تشادهب ترازو   ترازو یاه   یاه تیلاعفزا   تیلاعفزا دنتسمو   دنتسمو پیلک   پیلک دیلوتو   دیلوتو تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5430361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع رداک 60  هارمه   CAT6UTP دنارگل نهپ  نوتسیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هخاش   7 دنارگل کنارت 105*50

رتم باوخ 240  فک  تکاد 
CAT6UTP1000 دنارگل لباک 

100RJ45 CAT6UTP تکوس
1101003018000058 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224HO لدم  m 5 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09126986240  - هامود هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  اب  لمح  یضرف  دکناریا 

1561834314 یتسپ :  دک   ، 108 کالپ راهب -  زا  دعب  - یناقلاط نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77617151-021  ، 55609071-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77638476-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 6363

میس میس یبیب   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

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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یدقن تخادرپ  دشاب  یم  هباشم  هدش  تبث  دک  ناریا  دشاب ( یم  یدقن  تخادرپ  تسویپ  تسیل  قبط  میس  یب  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(

1101003622000050 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT5 لدم  m 305 لوط یسم  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/04/17 زاین :  خیرات 
اناسر لباک  امیس  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  لوط  یفالک  هتسب   mm 0/9 رطق  PVC شکور سنج  لایسکآوک  یتارباخم  نتنآ  لباک  الاک :  مان 

رتم 8 دادعت : 
1401/04/17 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DSL4P15E لدم  UTP CAT5e روتکناک الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/04/17 زاین :  خیرات 
تثعب یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   SENNHEISER یتراجت مان   EM10C لدم نفورکیم  میس  یب  هدنریگ  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/04/17 زاین :  خیرات 

یریزو ربجنر  نسح  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  کت  موه  یتراجت  مان   PB6502 لدم  HDMI روتکناک الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/04/17 زاین :  خیرات 
خرچود ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   ATV لدم تلکیس  روتوم  ولج  لسکب  میس  هعطق  بالق  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/04/17 زاین :  خیرات 

یرطاب ناوت  یراوس  صوصخم   L3 کشخ  A 70 یرتاب الاک :  مان 
ددع 70 دادعت : 

1401/04/17 زاین :  خیرات 
دنهس کینورتکلا  ایلیا  هدننک  هضرع  عجرم   CAB-PWR لدم هیذغت  عبنم  لاصتا  لباک  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/04/17 زاین :  خیرات 

روتالوگر سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   in 8\3 زیاس لیتسا  سلنتسا  هرهم  رس  ود  بویت  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/04/17 زاین :  خیرات 
دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-KU6E لدم  UTP CAT6E تروپ کت  یکیتسالپ  نوتسیک  روتکناک  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/04/17 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  هحفص  تسویپ 2  لیاف  .ددرگ ( هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  نمیق  داهنشیپ  هئارا  تهج  دک  ناریا  ندوب  هباشم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3515983631 یتسپ :  دک  تسیز ،  طیحم  هرادا  اهکرهش  تکرش  بنج  بارحم  راولب  یادتبا  درادناتسا  نادیم  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373803-023  ، 33373802-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33373801-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

9u کر تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع  4

 ws-c2960-24tt-l وکسیس چوس 
ددع  5

ددع تروپ 2  چوس 8 
1101003018000059 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  متسیس  ایاپ  یتراجت  مان   9U لدم تینوی  کر 9  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام  کی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
غابص  سدنهم   09126986240

یضرف  دکناریا 
هدننک نیمات  اب  لمح 

1561834314 یتسپ :  دک   ، 108 کالپ راهب -  زا  دعب  - یناقلاط نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77617151-021  ، 55609071-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77638476-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

esfahansteel.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   22 تروپ   تروپ   88 چوس   چوس ددع   ددع   ws-c2960 -24tt- l ws-c2960 -24tt- l 55 وکسیس   وکسیس چوس   چوس ددع   ددع   99u 4u 4 کرکر   ناونع : : ناونع 6565

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوشیم هداد  تدوع  هدنشورف  هب  هدرکراک  ندوبن و  ون  تروص  رد   ( ندوب  NEW طرش اب   ) c2960x-48fpd-l هکبش چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001190000033 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ارتآ هکبش  رصع  ناروانف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960X-48FPD-L لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوشیم هداد  تدوع  هدنشورف  هب  هدرکراک  ندوبن و  ون  تروص  رد   ( ندوب  NEW تلاسا طرش  یسررب و  اب   ) c2960x-48fpd-l هکبش چوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173756819 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  خ  الاب -   غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36276006-031  ، 36273011-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36272228-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا یا  هقطنم  بآ  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 09 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  انمض  تسویپ  تاصخشمو  تسیل  قبط  لاوریاف  ددع  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001414000021 زاین :  هرامش 

مالیا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   SSG-140-SH لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا  انمض  تسویپ  تاصخشمو  تسیل  قبط  لاوریاف  ددع  کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931741186 یتسپ :  دک  یلامک ،  هبابر  دیهش  نابایخ  یاهتنا  یمالسا -  یروهمج  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33335090-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3333229-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( ندوب ندوب   NEWNEW  طرش طرش اباب    ) ) c2960x-48fpd- lc2960x-48fpd- l هکبش   هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 6767

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا انمض   انمض تسویپ   تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو تسیل   تسیل قبط   قبط لاوریاف   لاوریاف ددع   ددع کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868
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ناجنز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  رد  تاصخشم  قبط  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005220000087 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  رد  تاصخشم  قبط  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  - 

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

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

یتسویپ لیاف  رد  تاصخشم  قبط  هکبش  تحت  زاس  هریخذ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: 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 لیاف   لیاف ردرد   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هکبش   هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 6969
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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   :: 1401/04/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5431004 :: 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 : 

2022/07/05 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

1401140 1 میسیب میسیب یتارباخم   یتارباخم تاطابترا   تاطابترا وو   تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 7070
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  لاوحا  تبث  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 11 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5431074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع رب  لقنو  لمح  یاه  هنیزه  هیلک  یروا  نف  دحاو  دات  زا  سپ  یدقن  تخادرپ  هوحن  یتسویپ  تسیل  ربارب  هکبش  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورف 

1101003680000009 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  سنزگن  هدنزاس  عجرم  سنزگن  یتراجت  مان  هقلح  یدنب  هتسب  عون   m 305 لوط راد  شکور  یسم  سنج   UTP CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 
یلد گیب  اضردمحم 
هقلح ( لور )2 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لقنو  لمح  یاه  هنیزه  هیلک  یروا  نف  دحاو  دات  زا  سپ  یدقن  تخادرپ  هوحن  یتسویپ  تسیل  ربارب  هکبش  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816153599 یتسپ :  دک  ناتسا ،  لاوحا  تبث  لک  هرادا  تراهم -  نابایخ  سراف -  جیلخ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33294851-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33294852-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدهع هدهع ربرب   لقنو   لقنو لمح   لمح یاه   یاه هنیزه   هنیزه هیلک   هیلک یروا   یروا نفنف   دحاو   دحاو دات   دات زازا   سپسپ   یدقن   یدقن تخادرپ   تخادرپ هوحن   هوحن یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل ربارب   ربارب هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف

7171
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برغ یا  هقطنم  قرب  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 15 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیلک یراذگراب  تسویپ  کرادم  قبطو  تسا  هباشم  دک  ناریا  /CDWM متسیس کنیل  کیو  یرونربیفرسکلپ  یتلام  هاگتسد  هد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرورض  سامت  هرامش  اضما و  رهم و  اب  طیارش 

1101001132000104 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 50 لدم  m 1 لوط  Patch Cord SC/PC-SC/PC MM Duplex یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک 

ددع 42 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  اضما و  رهم و  اب  هارمه  بسک  زاوج  ای  همان  ساسا  تمیقداهنشیپ و  هگربو  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرورض 

6714638685 یتسپ :  دک  لویالگ ،  نادیم  رویرهش   17 راولب نمهب   22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف یطابترا   یطابترا هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 7272
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  رژولکنا  رواپ  لوژام UCS و  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000424 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم کتنامیا  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   KINGSTON یتراجت مان   MHz 400 لاقتنا تعرس   GB 512 تیفرظ  KVR400X64C25 لدم لوژام  مر  الاک :  مان 

کتنامیا یسدنهم  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

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

تاصخشم لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هئارا.تسیمازلا  تراظن  هاگتسد  هیدأت  ذخا  هنومن و  هئارا.تسویپ  حرش  هب  الاک.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
* دامرف لصاح  سامت  یدیعس  یاقآ  اب 88115217  لاوس  هنوگ  ره  تهج  * تسیمازلا ینف 

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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رژولکنا رژولکنا رواپ   رواپ وو     UCSUCS لوژام   لوژام نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7373
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ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش  دولپا  روتکاف  شیپ  تکرش -  کرادم  تسویپ  لیاف  قبط  اوا  امس  تنیالک  نیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تفن یلم  تکرش  رابنا  لیوحت  یراکزور -  هیوست 45 

1101092921000266 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اوآمیس هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SIMTEC یتراجت مان   E 831 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61623376-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلم یلم تکرش   تکرش رابنا   رابنا لیوحت   لیوحت یراکزور -  -  یراکزور   4545 هیوست   هیوست دوش   دوش دولپا   دولپا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تکرش -  -  تکرش کرادم   کرادم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط اوا   اوا امس   امس تنیالک   تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع
تفن تفن

7474

یقرب یقرب مزاول   مزاول ملق   ملق   1 11 1 ناونع : : ناونع 7575
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.تسویپ حرش  قباطم  یقرب  مزاول  ملق   11 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دش دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد.دشاب  یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا 

1101092288000989 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یکیتامونپ روتیوچکا )  ) رگلمع الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
تکوس هلر  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

یکمک هلر  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
نکش راشف  ریش  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

چوس هبعج  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
هچیرد جنلف  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

هلر دیر  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
چوس هبعج  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

چوس هبعج  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
چوس هبعج  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ حرش  قباطم  یقرب  مزاول  ملق   11 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد.دشاب  یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24018-061341  ، 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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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   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا .دشاب  یم  شریذپ  دروم  لخاد  تخاس  مالقا  افرص  .تسویپ  تسیل  اب  قباطم  لخاد  تخاس   instrument fitting نیمات تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا  ناگدنزاس  یبایزرا  تادنتسم 

1101093498003513 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   INNO INSTRUMENT هدنزاس عجرم   INNO INSTRUMENT یتراجت مان   IFS 10 لدم یرون  ربیف  رتست  الاک :  مان 
هکبش طابترا  نتم  هدننک 

هاگتسد 191 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  شریذپ  دروم  لخاد  تخاس  مالقا  افرص  .تسویپ  تسیل  اب  قباطم  لخاد  تخاس   instrument fitting and accessory نیمات  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  ناگدنزاس  یبایزرا  تادنتسم  هئارا 

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

1312235-0773  ، 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

instrument fittinginstrument fitting  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 7676
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یزکرم ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا تخاس  طقف   ( DN  ) هکبش هب  لاصتا  ور و  ود  پاچ  تیلباق  اب  رگپاچ  هباشم -  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000036000012 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نایناریا  رزیل  ایرآ  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم   G AND B یتراجت مان   1400DN لدم ور  ود  پاچ  تیلباق  اب  دیفس  هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

نایناریا رزیل  ایرآ  یناگرزاب 
هاگتسد 40 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  ددجم  اضما و  رهم و  تسویپ  لیاف   - ددرگ تسویپ  هدوزفا  شزرا  همانیهاوگ  نتشاد  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819737937 یتسپ :  دک  یزکرم ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  یدنک  هچوک  یدوریش  دیهش  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33430194-086  ، 33125851-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33125850-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 11 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . مشش هاگشیالاپ  .ددرگ  هئارا  داهنشیپ  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   OTN یکدی تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003514 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اگلب رتسگ  مایپ  هدننک  هضرع  عجرم   OTN یتراجت مان   OTN X3M لدم تروپ  لانرتنیا 48  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/05/16 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش  .دشاب  یم  دات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشابیم تیولوا  رد  یلخاد  ناگدننکدیلوت  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دنشاب  یم  یتلود  تالماعم 

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

8332-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( DNDN  ) ) هکبش هکبش هبهب   لاصتا   لاصتا وو   ورور   ودود   پاچ   پاچ تیلباق   تیلباق اباب   رگپاچ   رگپاچ ناونع : : ناونع 7777

OTNOTN  یکدی یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 7878
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گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1012-PHD-16034-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5431511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد اب  قباطم  هکبش  تاعطق  نیمات  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

برغ یا  هقطنم  قرب  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 15 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب هارمه  طیارش  هیلک  یراذگراب  تسویپ  کرادم  قبطو  تسا  هباشم  دک  ناریا  / تامید نشکتورپ  هلت  یرونربیف  یاه  تراکدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرورض  سامت  هرامش  اضما و  رهم و 

1101001132000105 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-T لدم یرون  ربیف  هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

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

سامت هرامش  اضما و  رهم و  اب  هارمه  بسک  زاوج  ای  همان  ساسا  تمیقداهنشیپ و  هگربو  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرورض 

6714638685 یتسپ :  دک  لویالگ ،  نادیم  رویرهش   17 راولب نمهب   22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7979

تامید تامید نشکتورپ   نشکتورپ هلت   هلت یرونربیف   یرونربیف یاه   یاه تراکدیرخ   تراکدیرخ ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ناتسا  یسانشاوه  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 23 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  دروک  چپ  لباک و  یاه Cisco و  چیئوس  هارمه  هب   HP رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003200000005 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DDFPCLCLCC1SM لدم  m 1 لوط دم 9  لگنیس   LC-LC دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

پات تراجت  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان  لدم 32759   m 500 لوط  SFTP هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3850-24T-S لدم هنایار  هکبش  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   WS-C2960X-24TS-LL لدم تروپ  هنایار 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
روپ میهاربا  نسحم 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  هکبش  ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشابیم یدقن  تروص  هب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب هتشاد  اتفا  همانیهاوگ  دیاب  رورس ) اصوصخم   ) الاک ناگدننک  نیمات 

( دشابیم مهم  رورس  تاصخشم  مود  هحفص  ) .دوش هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  لیاف 

4153755595 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  یرادناتسا -  بنج  ملعم -  راولب  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33221236-013  ، 33240683-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33240684-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروک دروک چپچپ   وو   لباک   لباک وو     CiscoCisco  یاه یاه چیئوس   چیئوس هارمه   هارمه هبهب     HPHP  رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5431616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیئوس تن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000090 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   DOURAN Net Suite یتراجت مان   Net Suite لدم هنایار  هکبش  تیریدم  هاگتسد  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ءاضماو و رهم  همان  دهعترد  هدش  دیق  کرادم  هیلکو  جرد  اهتمیق  تسویپ  ، کرادم  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب 

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402159-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیئوس تیئوس تنتن   ناونع : : ناونع 8282

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

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

5431657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Itas 5012 مدوم هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000140 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
Modem Itas Pamspan 5012 4w - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  ون و  یلصا ،  الاک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دوش یم  هتفریذپ  نارهت  ناتسا  زا  طقف  تمیق  داهنشیپ  ) تسیمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا  -2

.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  روتکاف  الاک و  لمح  هنیزه  -3
.دشابیم ینف  دیئات  روتکاف و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  هتفه  ود  هیوست  -4

 : 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

35911719-021  ، 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

I tas  5012I tas  5012 مدوم   مدوم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  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 14 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اکن هیولسع و  رهشهام  رهشوب  زاوها  کراخ  نارهت  رد  هکبش  یرازفا و  تخس  تازیهجت  یا  هرود  سیورس  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645000844 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

هژورپ 666 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22590015-021  ، 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

زربلا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  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   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  یراذگراب  هارمه  هب  سنج  لصا  هئارا  تسویپ  تسیل  ربارب  تینوی  24و36 کرو تروپ  48 وکسیس چوسدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09122617293 دشاب مالقا  یمامت  تهج  تمیق  تسا  یمازلا 

1101003815000034 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

امرس ناوت  هدننک  هضرع  عجرم   ARCTIC یتراجت مان   TS38-AR20 لدم هداتسیا  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/16 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149679651 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  - یرهطم نابایخ  یادتبا  - ناگدازآ نادیم  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32505288-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32521085-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اکن اکن وو   هیولسع   هیولسع رهشهام   رهشهام رهشوب   رهشوب زاوها   زاوها کراخ   کراخ نارهت   نارهت ردرد   هکبش   هکبش وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت یایا   هرود   هرود سیورس   سیورس وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 8484

تینوی تینوی 3636 وو 2424 کرو کرو تروپ   تروپ 4848 وکسیس وکسیس چوسدیرخ   چوسدیرخ ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هقیقد  ینویزیولت 45  همانرب  دیلوت 65  مالعتسا  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003277000005 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  یدربراک  یملع  یلاع  شزومآ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
ینویزیولت یاه  همانرب  ییویدیو و  ییامنیس ، ملیف  اب  طبترم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  هرامش 66430461  هب  یتمه  مناخ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنوش یم  هتفریذپ  ربتعم  نیمضت  یاراد  تاداهنشیپ 

 : 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هقیقد   هقیقد   4545 ینویزیولت   ینویزیولت همانرب   همانرب   6565 دیلوت   دیلوت مالعتسا   مالعتسا دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 8686

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

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: 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 11 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5432114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتفرشیپ )  ) موس هیال  یپ  یآ  نفلت  -3 هتفرشیپ ) همین   ) مود هیال  یپ  یآ  نفلت  - 2 یلومعم )  ) لوا هیال  یپ  یآ  نفلت  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ دانسا  قباطم  )

1101001262000217 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اریز هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MITEL یتراجت مان  لدم 5304  میس  اب   IP نفلت الاک :  مان 
هاگتسد 250 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
نایناریا یماح  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   SNOM یتراجت مان   SNOM 360 لدم  IP business نفلت الاک :  مان 

هاگتسد 104 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

دزی نازاس  نفلت  هدننک  هضرع  عجرم   OPTIPOINT یتراجت مان   Standard 420 لدم میس  اب   IP نفلت الاک :  مان 
هاگتسد 44 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  ءاضما ،) رهم و  هارمهب  ) هناماس رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133613137 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  نابایخ  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360747-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسد5430293 عیانص  یگنهرف و  ثاریم  یرگشدرگ ، یامنهار  نشیکیلپا  هحفص 19)هناماس و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتسد5430394 عیانص  یگنهرف و  ثاریم  یرگشدرگ ، یامنهار  نشیکیلپا  هحفص 19)هناماس و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کی5430965 یا  هرود  لرتنک  هناریگشیپ و  تایلمع  تاریمعت ، بیع ، عفر  یرادهگن ، سیورس و  تایلمع 
cmm هاگتسد

هحفص 83) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تخس5431066 تاریمعت   ) ناگزمره ناتسا  رد  هبعش  تاعالطا 6 یروانف  روما  ماجنا  تهج  ینابیتشپ 
دوش هجوت  تسویپ  کرادم  هب  افطل  لحمرد  ) یتارباخم  طابترا  متسیسورازفا 

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یپیپ یآیآ   نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاتسور یاههار  ناردلاچ و  ، یوخ یتالصاوم  یاهروحم  رد  هدافتسا  تهج  تازیهجت  ریاس  سکاب و  ، هلول دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000053 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 : 
1401/04/18 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

ییاتسور ییاتسور یاههار   یاههار وو   ناردلاچ   ناردلاچ ،، یوخ یوخ یتالصاوم   یتالصاوم یاهروحم   یاهروحم ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت ریاس   ریاس وو   سکاب   سکاب ،، هلول هلول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

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

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

زا 97 ھحفص 67 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sha55rxspvqss?user=37505&ntc=5430413
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5430413?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نامرک ود  هقطنم  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   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کازوم لودج و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095100000014 زاین :  هرامش 

نامرک ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناجنسفر  تینارگ  سراپ  یتراجت  مان  مرک  گنر  هداس  لدم   mm 22 تماخض  40x40 cm داعبا ینزوس  تینارگ  نامیس  هیاپ  یسدنهم  گنس  الاک :  مان 

ناجنسفر تینارگ  سراپ  هدننک  هضرع 
ددع 250 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
سراپ هدننک  هضرع  عجرم  ناجنسفر  تینارگ  سراپ  یتراجت  مان   cm 70 تماخض  35X40 mm داعبا زمرق  گنر  هداس  تینارگ  ینتب  هتخاس  شیپ  لودج  الاک :  مان 

ناجنسفر تینارگ 
ددع 4500 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوشیم ماجنا  نامرک  ناتسا  زا  طقف  دیرخ  سامت 09133422911  تاحیضوت  قبط  لودجو  کازوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618689355 یتسپ :  دک  ود ،  هقطنم  یرادرهش  رثوک  نادیم  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32452800-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32461210-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کازوم کازوم وو   لودج   لودج ناونع : : ناونع 8989
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نامرک ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  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   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.عبرم رتم  زمرق 100  عبرم و  رتم  دیفس 150  نوتسا )  ) یعونصم شرف  گنس  .دشابیم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیفس ددع  زمرق و 900  ددع  .دشابیم 600 داعبا 60*30  رد  ود  ره 

1101020027000022 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رالاس گنس  نازاس  هدنزاس  عجرم   mm 18 تماخض  40x60 mm داعبا زتراوک  حرط  ینامیس  هیاپ  یعونصم  یسدنهم  گنس  الاک :  مان 
ددع 1500 دادعت : 

1401/04/16 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.عبرم رتم  زمرق 100  عبرم و  رتم  دیفس 150  نوتسا )  ) یعونصم شرف  گنس  .دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیفس ددع  زمرق و 900  ددع  .دشابیم 600 داعبا 60*30  رد  ود  ره 

7617931145 یتسپ :  دک  یماظتنا ،  هیحان  یوربور  ولیس  هار  هس  یقودص  دیهشراولب  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32123630-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32123586-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.عبرم .عبرم رتم   رتم   100100 زمرق   زمرق وو   عبرم   عبرم رتم   رتم   150150 دیفس   دیفس نوتسا ) ) نوتسا  ) ) یعونصم یعونصم شرف   شرف گنس   گنس ناونع : : ناونع 9090
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تشدهوک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیناکم ورتکلا  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090461000029 زاین :  هرامش 

تشدهوک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نیسح ریما  هدننک  هضرع  عجرم  ایوپ  رجف  دهشم  هدنزاس  عجرم   m 3 لوط ییوردوخ  ددرت  لرتنک  تیگ  دربراک  یکیلوردیه  یکینورتکلا و  ینیمز  دنب  هار  الاک :  مان 

هداز هللا  دبع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/16 زاین :  خیرات 
تشدهوک رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادعت و هب  رود  هار  زا  لرتنک  متسیس  یاراد  قرب  عطق  نامز  رد  یقرب  نک  صالخ  متسیس  هب  زهجم  رتم  راهچات  میظنت  لباق  یپوکسلت  موب  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کاخ  درگ و  دض  بآ و  دض  هندب 

هلاس ود  تنامض  یمشچ و  روشالف  یاراد  نتسب و  نامز  رد  ریخات  میظنت  تیلباق  لسوتف و  متسیس  هب  زهجم 

6841877143 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هکبش  یرادنامرف  نادیم  تشدهوک  تشدهوک ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2623072-0663  ، 32633072-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32622800-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیناکم یکیناکم ورتکلا   ورتکلا دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 9191
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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   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت قباطم  ناسرلوپ  وردوخ  هتسب  رادم  هناماس  ددجمیزادنا  هار  بصن و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000265 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم   MNA یتراجت مان   MDC2-IO لدم  IP لاتیجید وردوخ  بقع  ولج و  ریواصت  تبث  طبض و  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ تبث  هناماس  رد  هاگتسد   1 بصن )  تازیهجت و   ) لماک تامدخ  تهج  تمیق  دشاب .  یم  یراذگ  تمیق  تهج  تسا و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعیفش 75358219 ددرگ .  یم  یزادنا  هار  بصن و  سکولیاه  وردوخ  یور 5  رب  ددرگ و  یم  یزاسادج  زینور  وردوخ  هاگتسد  زا 5  نیبرود  تازیهجت 

 : 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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسرلوپ ناسرلوپ وردوخ   وردوخ هتسب   هتسب رادم   رادم هناماس   هناماس ددجم   ددجم یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 9292
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رمشاک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430737 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالس اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن یرادیرخ  روباشین  تکرش  زا  تسویپ )  تاصخشم  قبط  هرمن 14 (  درگلیم  ینتب  لاد  دیلوت  تهج  دراد  رظن  رد  رمشاک  یرادرهش 

1101005219000036 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  رمشاک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

راد نیمز  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  ینت  لیدنب   mm 14 زیاس  A3 یدالوف رادجآ  درگلیم  الاک :  مان 
نت 10 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
رمشاک رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالس اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یرادیرخ  روباشین  تکرش  زا  تسویپ )  تاصخشم  قبط  هرمن 14 (  درگلیم  ینتب  لاد  دیلوت  تهج  دراد  رظن  رد  رمشاک  یرادرهش 

.ددرگ یم  تخادرپ  لاس 1401  نایاپ  ات  یطاسقا و  تروص  هب  روتکاف  هجو 

9671631377 یتسپ :  دک  رمشاک ،  یرادرهش  دادرخ - نابایخ 15  رمشاک -  - یوضر ناسارخ  رمشاک ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55227074-051  ، 55222160-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55222160-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روباشین روباشین تکرش   تکرش زازا   تسویپ )  )  تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط  )  ) 1414 هرمن   هرمن درگلیم   درگلیم ینتب   ینتب لاد   لاد دیلوت   دیلوت تهج   تهج دراد   دراد رظن   رظن ردرد   رمشاک   رمشاک یرادرهش   یرادرهش مالس   مالس اباب   ناونع : : ناونع
.دیامن .دیامن یرادیرخ   یرادیرخ

9393
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رمشاک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالس اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن یرادیرخ  روباشین  تکرش  زا  تسویپ )  تاصخشم  قبط  هرمن 10 (  درگلیم  ینتب  لاد  دیلوت  تهج  دراد  رظن  رد  رمشاک  یرادرهش 

1101005219000035 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  رمشاک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

راد نیمز  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  ینت  لیدنب   mm 10 زیاس  A3 یدالوف رادجآ  درگلیم  الاک :  مان 
نت 10 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
رمشاک رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالس اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یرادیرخ  روباشین  تکرش  زا  تسویپ )  تاصخشم  قبط  هرمن 10 (  درگلیم  ینتب  لاد  دیلوت  تهج  دراد  رظن  رد  رمشاک  یرادرهش 

.ددرگیم تخادرپ  لاس 1401  نایاپ  ات  یطاسقا و  تروص  هب  روتکاف  غلبم 

9671631377 یتسپ :  دک  رمشاک ،  یرادرهش  دادرخ - نابایخ 15  رمشاک -  - یوضر ناسارخ  رمشاک ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55227074-051  ، 55222160-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55222160-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: 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   :: 1401/04/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5430988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/07/03 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ سکع  تاعالطا و  قبط  ینمیا ( طورخم  ناونع : 

14011350 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/07/06 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

روباشین روباشین تکرش   تکرش زازا   تسویپ )  )  تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط  )  ) 1010 هرمن   هرمن درگلیم   درگلیم ینتب   ینتب لاد   لاد دیلوت   دیلوت تهج   تهج دراد   دراد رظن   رظن ردرد   رمشاک   رمشاک یرادرهش   یرادرهش مالس   مالس اباب   ناونع : : ناونع
.دیامن .دیامن یرادیرخ   یرادیرخ

9494

ینمیا ینمیا طورخم   طورخم نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 9595
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هیولیگهک و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب

دمحاریوب 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   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسیا - هتسهآ  ) یسیلپ تکار  ددع  یسیلپ و50  هوق  غارچ  ددع   50  - هناتسبات یرادهار  هقیلج  ددع  دیرخ 300  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001305000060 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  فیس  ربارت  نمیا  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   S-5Xl زیاس رتسا  یلپ  سنج  یرادهار  گنربش  ینمیا  هقیلج  الاک :  مان 

فیس یتراجت  مان  فیس  ربارت  نمیا 
تفج 1 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع ی  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعاجش  09178446376

7591656858 یتسپ :  دک  نارادهار ،  نابایخ  شبن  - لقن لمح و  نادیم  - جوسای دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22224041-074  ، 33334997-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334992-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسیا تسیا -- هتسهآ هتسهآ  ) ) یسیلپ یسیلپ تکار   تکار وو   یسیلپ   یسیلپ هوق   هوق غارچ   غارچ هناتسبات   هناتسبات یرادهار   یرادهار هقیلج   هقیلج ناونع : : ناونع 9696
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 97 ھحفص 74 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/a9b5yajsn34p2?user=37505&ntc=5431260
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5431260?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5431441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SMD یفقس ییانشور  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003146000012 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رون یزام  ییانشور  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   M521SLED2840-W دک  LED 4500 lm 4000 k راکوت دلیتپا  لدم  لنپ   W 42 غارچ الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک هارمه  نفلت  تسویپ -  لیاف  قبط  طیارش  ریاس  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  دشاب -  هلاس  یتناراگ 5  یاراد  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدقن یاقآ  کناب 09171062161 

7187796746 یتسپ :  دک  هچوک 13 ،  شبن  یقرش  یزاریش  یازریمراولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32133202-071  ، 36356404-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36356342-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم تهج  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  سکاب  ددع  هیهت 120  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030205000037 زاین :  هرامش 

( دولانیب  ) دهشم یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دهشم یزاس  هناخ  هناخراک   cm 110 عافترا  300x80x20 cm زیاس یسرجوین  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 120 دادعت : 
1401/04/19 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9357174383 یتسپ :  دک  هاگپ ،  ریش  هناخراک  بنج  - یسودرف هار  هس  زا  دعب  - نارانچ هداج  رتمولیک 20  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35421151-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35421150-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SMDSMD  یفقس یفقس ییانشور   ییانشور غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 9797

دهشم دهشم تهج   تهج تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   سکاب   سکاب ددع   ددع   12 0120 هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9898
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نیمن 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 14 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفرصم حلاصم  اب  رهش  حطس  یاهنابایخ  نیدایم و  یشک  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030056000005 زاین :  هرامش 

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

11 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

نیمن رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یفرصم حلاصم  اب  رهش  حطس  یاهنابایخ  نیدایم و  یشک  طخ  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5631611177 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  هر ) ) ماما نیمن خ  نیمن ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32322131-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3232244-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اکیدنا ناتسرهش  یرادنامرف   :: 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 11 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اکیدنا ناتسرهش  رباعم  ینابایخ  غارچ  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094780000031 زاین :  هرامش 

اکیدنا ناتسرهش  یرادنامرف  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

ایدنا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرفب سامت  یوسوم  هرامش 09167341149  اب  رتشیب  یگنهامه  تهج 

6498168995 یتسپ :  دک  اکیدنا ،  ناتسرهش  یرادنامرف  هجاوخ -  هعلق  رهش  اکیدنا -  ناتسرهش  ناتسزوخ -  ایدنا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43283327-061  ، 43283447-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43283327-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفرصم یفرصم حلاصم   حلاصم اباب   رهش   رهش حطس   حطس یاهنابایخ   یاهنابایخ وو   نیدایم   نیدایم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9999

ناتسرهش ناتسرهش رباعم   رباعم ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 100100
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دنرم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431628 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش یراذگراب  مالعتسا  گرب  ربارب  یسوط  زمرق  درز  گنر  ینامیس  شرفگنس   - زمرق یسوط و  یلبمد  ینامیس  شرفگنس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050150000080 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  دنرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
امنهر گنس  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  تلاپ 420   cm 8 تماخض  16x20 cm داعبا یلبمد  شرفگنس  الاک :  مان 

تلاپ 3500 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 *** ددرگ یراذگراب  لیمکت و  اهب  مالعتسا  گرب  هدش *** یراذگراب  اهب  مالعتسا  گرب  ربارب  شرفگنس  عاونا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5418618711 یتسپ :  دک  دنرم ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  قرب  هار  راهچ  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42253315-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42253318-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتاغیلبت یاه  ولبات  تخاس  مالعتسا  مرف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092810000022 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  افلج  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
انب تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

افلج رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتاغیلبت یاه  ولبات  تخاس  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5441648394 یتسپ :  دک  افلج ،  یرادرهش  اروشاع  هکلف  افلج  افلج ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42023600-041  ، 42022710-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42022713-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسوط یسوط زمرق   زمرق درز   درز گنر   گنر ینامیس   ینامیس شرفگنس   شرفگنس  - - زمرق زمرق وو   یسوط   یسوط یلبمد   یلبمد ینامیس   ینامیس شرفگنس   شرفگنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 10 110 1

یتاغیلبت یتاغیلبت یاه   یاه ولبات   ولبات تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس   :: 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   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5432025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت رد  تاقلعتم  یلخاد 2w و  ویدار  روسنس IMU و  تلیت  هارمه  هب   IRO-G3B-PROLL لدم دنمیار  زادرپ  ناکم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003558000039 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دنمیار زادرپ  ناکم  هدننک  هضرع  عجرم  دنمیار  زادرپ  ناکم  هدنزاس  عجرم   iRo-G3B-ProII لدم یرادرب  هشقن   GPS/GNSS هدنریگ الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

فیک - سالگربیاف فیک  - گاربارت - ژنالف یتعنص - رلرتنک  - یبوچ هیاپ  هس  - ینبرک نلاژ  هارمهب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158714181 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس  - ریبکریما یرادا  عمتجم   - نمهب -خ 22  ناهفصا ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32645870-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32674059-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

22 ww یلخاد   یلخاد ویدار   ویدار وو     IMUIMU  روسنس روسنس تلیت   تلیت هارمه   هارمه هبهب     IRO-G3B-PROLLIRO-G3B-PROLL لدم   لدم دنمیار   دنمیار زادرپ   زادرپ ناکم   ناکم ناونع : : ناونع 103103

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  حرش  هب  ملق  ییوشک 4  کیتاموتا  برد  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034001741 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رذآ تعنص  جامآ  هدننک  هضرع  عجرم   3x3 m داعبا یا  هشیش  سنج  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 32 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

83762196-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نمض رد  دشاب )  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسویپ (  تسیل  ینف  تاخشم  قبط  یقرب  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101001179000006 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رزخ یایرد  نارتسگ  راک  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   VEAC یتراجت مان   AC600 لدم  250X260 cm داعبا ینهآ  کیتاموتا  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

هباشم دک  ناریا  نمض  رد  دشاب )  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسویپ (  تسیل  ینف  تاخشم  قبط  یقرب  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا

8168759491 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  بنج  قودص -  خیش  هارراهچ  زا  دعب  دابآ -  تداعس  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36686670-031  ، 36690318-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36683579-031 :: 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

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   ملق   ملق   44 ییوشک   ییوشک کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 104104

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  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   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5430773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نعت تهجراکنامیپ  یداهن  شیپ  بیرض  مالعا  تسویپ ،  تسیل  تاصخشماب  بصن  یارجاو  تیروکس  برددیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم دیئات  دروم  ییاهن  تمیق 

1101003738000015 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/04/16 زاین :  خیرات 
سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم ییاهن  تمیق  نعت  تهجراکنامیپ  یداهن  شیپ  بیرض  مالعا  تسویپ ،  تسیل  تاصخشماب  بصن  یارجاو  تیروکس  برددیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم 09127699442و09122472830 یدقن  تخادرپو  هیوست  یلیبدرا  سدقم  یمومع  هناخباتک  مراهچ  هکلف  هیرظنم  سیدرف  راک  لحم  سردآ  دشابیم  دیئات 

3134953181 یتسپ :  دک  هقبط 8و 9 ،  - ناماس جرب  - دیحوت نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32255001-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32255003-026 :: 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

ناگزمره یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/12تبون 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

5431847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن بصن یارجا   یارجا وو   تیروکس   تیروکس برد   برد دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 106106

کرابم کرابم هوک   هوک تسپ  6363   تسپ هرجنپ   هرجنپ وو   برد   برد تخاس   تخاس وو   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کرابم هوک  تسپ 63  هرجنپ  برد و  تخاس  ارجا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000151 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   3x3 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   200x400 cm داعبا  mm 40 تماخض هداس  حرط  هرادج  ود  هشیش  الاک :  مان 

ماج 8 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

لباب تعنص  رایزام  هدننک  هضرع  عجرم   ET235 لدم قرب  عیزوت  هکبش  تالآ  قاری  هزیناولاگ  هناخ  ود  هیرتا  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
لباب تعنص  رایزام  هدننک  هضرع  عجرم   ET335 لدم قرب  عیزوت  هکبش  تالآ  قاری  هزیناولاگ  هناخ  جنپ  هیرتا  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

کساج رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک  نمات  هدهع  هب  بصن  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش .  دراو  غلبم  یتسوی   \ تسیل هب  هجوت  اب  تسا .  هباشم  دک  ناریا 

.دشابیم یمازلا  لحم  زا  دیدزاب  مرف 

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت بونج  بعش  روما  هرادا  ناریا - یلم  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   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  هعجارم  لماک  تساوخرد  یلک و  تاحیضوت   ) چناپ لوف  یدالوف  هغیت  اب  هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003165000049 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  نارهت  بونج  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ هب  هعجارم  لماک  تساوخرد  یلک و  تاحیضوت   ) چناپ لوف  یدالوف  هغیت  اب  هرکرک  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
تمدخ  10 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ هدنشورف اب  لاسرا  لمح و  هنیزه   / کناب ناسانشراک  هیدات  زا  سپ  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1851943117 یتسپ :  دک  نارهت ،  بونج  بعشروما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  ناگدازا  زارتالاب  مالسا  نایئادف  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33891462-021  ، 33891451-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33891463-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5432009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لقن لمح و  ناوخشیپ  زیم  ناروتسر و  تیروکس  برد  زا  لکشم  عفر  رودص و  نامتخاس  تهج  دمک  ناوخشیپ و  زیم  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091915000022 زاین :  هرامش 

ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هتفرگ  سامت  یگیب )  بلاط   ) هارمه 09131665969 هرامش  اب  زاین  دروم  تاعالطا  نتفرگ  دیدزاب و  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36247001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36244427-031 :: 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

چناپ چناپ لوف   لوف یدالوف   یدالوف هغیت   هغیت اباب   هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 108108

لقن لقن وو   لمح   لمح ناوخشیپ   ناوخشیپ زیم   زیم وو   ناروتسر   ناروتسر تیروکس   تیروکس برد   برد زازا   لکشم   لکشم عفر   عفر وو   رودص   رودص نامتخاس   نامتخاس تهج   تهج دمک   دمک وو   ناوخشیپ   ناوخشیپ زیم   زیم تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 109109

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

یکیناکم5430609 ورتکلا  دنب  هحفص 66)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناغماد یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش هتسب  رادم  نیبرود  هکب  تازیهجت شـ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092194000040 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  ناغماد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لمآ نارمع  نامزاس  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 تماخض  cm 120 عافترا نویسادنف  ینتب  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

رهشمرخ تراجت  لالب  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  . ATD Co یتراجت مان   8841ALU 2500/12 لدم هتسبرادم  نیبرود  بآ  دض  هظفحم  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
ناغماد رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یراذگراب  رپ و  امتح  مالعتسا  هگرب  .مالعتسا  هگرب  قبط  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3671694977 یتسپ :  دک  ناغماد ،  یرادرهش  ینیمخ -  ماما  نابایخ  ناغماد ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35256115-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35256115-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هکب   هکب ششــ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: 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 19 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب یمالسا  هنازخ  دانسا  لحم  زا  تخادرپ  .تاقلعتم  یلصا و  یتناراگ  هارمه  هب   EOS 6D Mark II لدم نناک  لاتیجید  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقداص 09386955751 دامن 002 .

1101003116000053 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هرابج بنیز  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   EOS 5D MARK II KIT 24-105 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

MP- لدم یوج  گنیک  نیبرود  هیاپ  کت  تیال Maxlight SL-192AI LED و  سکم   LED هارمه هب  ، F4 L IS II رتم یلیم  زنل 105-24  هارمه  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هدننک نیمات  هدهع  هب  مق و  یزرواشک  داهج  لحم  رد  لیوحت.دوش  تسویپ  روتکاف  شیپ  .تسویپ  سکع  اب  قباطم   408FL

3716151944 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  یولع  ناتسوب  بنج  ناهفصا ) هداج   ) ریدغ راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32126233-025  ، 32126101-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32858231-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  وس  نیریش  یرادرهش   :: 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 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدمحم هدیمح  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   VL007FX1 لدم هتسبرادم  نیبرود  تاعطق  هعومجم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092243000008 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  وس  نیریش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یدمحم هدیمح  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   VL007FX1 لدم هتسبرادم  نیبرود  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

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

گنهآردوبک رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6557189651 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  (، هر ) ینیمخ ماما  نادیم  ، وس نیریشرهش   ، گنهآردوبک گنهآردوبک ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35363344-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35363554-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 11 11 1 1

یدمحم یدمحم هدیمح   هدیمح یناگرزاب   یناگرزاب هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم   VL007FX1VL007FX1 لدم   لدم هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 1121 12

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   :: 1401/04/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5430965 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/05/17 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
video هاگتسد کی  ایلاتیا و   poli لدم  cmm هاگتسد کی  یا  هرود  لرتنک  هناریگشیپ و  تایلمع  تاریمعت ، بیع ، عفر  یرادهگن ، سیورس و  تایلمع  ناونع : 

ناملآ  werth تکرش تخاس   ip1000 لدم  check
1401593 مالعتسا :  هرامش 

تامدخ دیرخ  اهدادرارق و  هرادا  دحاو : 
2022/07/08 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

نکسم کناب  بعش  تیریدم   :: 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 11 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  نادمه  یتخت  هبعش  نکسم  کناب  ip یاه نیبرود  یرادهگنو  سیورسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001104000022 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  ددجم  یراذگرابو  اضماو  رهمو  لیمکت  تسویپ و  لیاف  پاچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515695576 یتسپ :  دک  لک ،  یرتسگداد  یوربور  یلعوب  هاگمارآ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38270711-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38269090-081 :: 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

cmmcmm  هاگتسد هاگتسد کیکی   یایا   هرود   هرود لرتنک   لرتنک وو   هناریگشیپ   هناریگشیپ تایلمع   تایلمع تاریمعت ، ، تاریمعت بیع ، ، بیع عفر   عفر یرادهگن ، ، یرادهگن وو   سیورس   سیورس تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 113113

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط نادمه   نادمه یتخت   یتخت هبعش   هبعش نکسم   نکسم کناب   کناب ipip یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگنو   یرادهگنو سیورسو   سیورسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14
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ناتسدرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشابیم تمیق  مالعا  تهج  افرص  الاک  دک   . تسویپ تسیل  ربارب  یتظافح  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم روتکاف  شیپ  هئارا 

1101001463000010 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   PYRONIX هدنزاس عجرم   KX15ED لدم تکرح  زاسراکشآ   infrared یکینورتکلا مشچ  الاک :  مان 
ددع 144 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.شورف زا  سپ  تامدخ  لاس  ود  یتناراگ و  لاس  کی  لومشم.یکناب  یاه  هژورپ  زا  مالعتسا  لباق  هموزر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

6618645416 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  تیریدم  ردیبآ  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33288618-087  ، 33288573-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33288618-087 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5432130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  لیبدرا  pc زکرم رد  هتسبرادم  نیبرود  ریواصت  رازفا  مرن  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001022000068 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  نیشیپ  هرود  یتایلام  همانراهظا  هئارا  دشاب  یم  یناریا  یالاک  باختنا  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33257009-045  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

یتظافح یتظافح متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 115115

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ریواصت   ریواصت رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1161 16

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

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

ناسرلوپ5430655 وردوخ  هتسب  رادم  هناماس  ددجم  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 66)تامدخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  00   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5430574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F: ANNULAR B.O.P 13-518" 5000  PSI  - 0045033P/F: ANNULAR B.O.P 13-518" 5000  PSI  - 0045033 ناونع : : ناونع 1171 17
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P/F: ANNULAR B.O.P 13-518" 5000 PSI -0045033 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985002239 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دیشمج تخت  ناروآ  الاک  لین  یدیلوت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   PISTON RING یتراجت مان  یزاس  هار  تالآ  نیشام  دربراک  نوتسیپ  گنیر  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

ناتسدرک نتب  هناخ  هدننک  هضرع  عجرم   m 1/20 یلخاد رطق   m 1/66 یجراخ رطق   m 1 لوط یا  هناوتسا  هاچ  هقلح  ینتب  هلول  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
نیشام روحم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   KOMATSU یتراجت مان   PC220-5 لیب کیل  وردیه  پمپ  دربراک  هعطق  عون  نوتسیپ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان  یرس 300  یکیناکم  یاه  لیب  زمرت  کسید  یلخاد  هعطق  هقلح  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
SEMI FINISHED PISTON RING FOR TRUCK یتراجت مان  زنب 97 و 128 و 115  روتوم  هدش  یراک  نیشام  همین  دربراک  هعطق  نوتسیپ  گنیر  الاک :  مان 

WEIFENG ENGINE ACCESSORIES CO.LTD هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  ناریا  نوتسیپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
SEMI FINISHED PISTON RING FOR CNG ENGINE یتراجت مان  زنب 97 و 128  نویماک  روتوم  هدش  یراک  نیشام  همین  دربراک  هعطق  نوتسیپ  الاک :  مان 

ناریا نوتسیپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
مدقم دنو  ینیز  هنازرف  هدننک  هضرع  عجرم   cm 95 یلخاد رطق   cm 1/5 یجراخ رطق  ینامیس  سنج  هاچ  هقلح  عون  گنیر  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   parts for cameron iron work annular preventer size 11 in type D تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
EQUALIZING PRONG FOR PLUG یتراجت مان   K EPAF لدم زاگ  تفن و  جارختسا  یهاچ  نورد  تازیهجت  دربراک  یدالوف  راشف  لداعت  هلیم  الاک :  مان 

دنورا تعنص  درخ  هدننک  هضرع  عجرم  دنورا  تعنص  درخ  هدنزاس  عجرم   2.313 AF
ددع 5 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
EQUALIZING PRONG FOR PLUG 3.125 AF یتراجت مان   K EPAF لدم زاگ  تفن و  جارختسا  یهاچ  نورد  تازیهجت  یدالوف  راشف  لداعت  هلیم  الاک :  مان 

دنورا تعنص  درخ  هدننک  هضرع  عجرم  دنورا  تعنص  درخ  هدنزاس  عجرم 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمن لوبق  لباق  اهتکرش  فرط  زا  هباشم  یداهنشیپ  دک  ناریا  تسارکذ  هب  مزال  .ددرگ  هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  مالس , اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب

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

34148660-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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(( 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

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

5430574P/F: ANNULAR B.O.P 13-518" 5000 PSI -0045033(87 هحفص )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ دادعت  00   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاناک هدزناش   DVR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000218 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کادآ هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IMPAX هدنزاس عجرم   IMPAX یتراجت مان   HYBRID لدم هلاناک  عون 16   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

سراف جیلخ  نایار 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ناگدنهد  داهنشیپ  طسوت  یتسویپ  یاه  مرف  لیمکت  هعلاطم و  هب  زاین  هک  هدوب  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  تکرش ،) ءاضما  رهم و  اب  ) هناماس رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد 

6133613137 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  نابایخ  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33737151-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

dvr :: 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

لاناک5431081 هدزناش   DVR(89 هحفص )  dvrdvr

لاناک لاناک هدزناش   هدزناش   DVRDVR ناونع : : ناونع 118118
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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

یلامش ناسارخ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  یاه  هدکشزومآ   :: 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   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نعت تساوخرد و  تازج  هدهاشم  تهج  تسا /  هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  / nvr لاناک یزاس 32  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ هعجارم  یتسویپ  یاه  تسیل  هب  تمیق  قیقد 

1101000220000013 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتعفر ربکا  هدننک  هضرع  عجرم  نشور  طابترا  هدنزاس  عجرم   BRIGHT یتراجت مان   Bmn_3200_HD8 لدم لاناک   NVR 32 شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب تمیق  قیقد  نعت  تساوخرد و  تازج  هدهاشم  تهج  تسا /  هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  / nvr لاناک یزاس 32  هریخذ  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ دیئامرف لصاح  سامت  نفلت 08532229661  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  ددرگ / هعجارم  یتسویپ  یاه  تسیل 

 : یتسپ دک  یا ،  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  یرادرهش ،  یروتوم  کراپ  بنج  ادهش ،  یرتم  راولب 32  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9415635943

32411346-058  ، 32235840-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32245835-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

nvr :: 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

تهج5431685 تسا /  هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  / nvr لاناک یزاس 32  هریخذ  هاگتسد 
ددرگ هعجارم  یتسویپ  یاه  تسیل  هب  تمیق  قیقد  نعت  تساوخرد و  تازج  هدهاشم 

هحفص 90) )  nvrnvr

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  " " 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

تسویپ5430310 لیاف  قباطم  قیرح /  افطا  متسیس  هحفص 37)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نپاژ5430770 تخاس  لدم 5300  اتیکام  ینیزنب  هحفص 37)هدنمد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

نعت نعت وو   تساوخرد   تساوخرد تازج   تازج هدهاشم   هدهاشم تهج   تهج تسا /  /  تسا هدیدرگ   هدیدرگ هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   / / nvrnvr  لاناک لاناک   3232 یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ هعجارم   هعجارم یتسویپ   یتسویپ یاه   یاه تسیل   تسیل هبهب   تمیق   تمیق قیقد   قیقد

1191 19
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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 " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

قیرح5430248 ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 8)لیمکت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تارباخم5430575 رورس  یاه  قاتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  هحفص 8)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

.دوش5430923 هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  اضاقت  لماک  حرش  هدهاشم  تهج  FLAME MANITOR(37 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

تعرس5430245 فلخت  تبث  متسیس  تایلمع  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 10)دیرخ ,  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  " " 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

یتظافح5431794 متسیس  هحفص 83)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یوضر ناسارخ  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  تبث  تهج  افرص  یمالعا  دک  ناریا  دوش .  هعلاطم  تسویپ  لیاف   - MSA-2040 لدم  HP زاس هریخذ  هاگتسد  رلرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم 

1101000041000018 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   EVA4400 لدم تاعالطا  زاس  هریخذ  رلرتنک  هظفحم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/27 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هناماس  رد  تبث  تهج  افرص  یمالعا  دک  ناریا  دوش .  هعلاطم  تسویپ  لیاف   - MSA-2040 لدم  HP زاس هریخذ  هاگتسد  رلرتنک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9187511111 یتسپ :  دک  یوضر ،  ناسارخ  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  داشرا -  عطاقت  مایخ -  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37651001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37627552-051 :: 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

تاعالطا5431523 زاس  هریخذ  رلرتنک  هحفص 91)هظفحم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

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

تهج5431685 تسا /  هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  / nvr لاناک یزاس 32  هریخذ  هاگتسد 
ددرگ هعجارم  یتسویپ  یاه  تسیل  هب  تمیق  قیقد  نعت  تساوخرد و  تازج  هدهاشم 

هحفص 90) )  nvrnvr

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تاعالطا تاعالطا زاس   زاس هریخذ   هریخذ رلرتنک   رلرتنک هظفحم   هظفحم ناونع : : ناونع 120120

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

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

زا 97 ھحفص 92 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/up5wncpwk53fr?user=37505&ntc=5431523
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5431523?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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

ناتسزوخ ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ، لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003918000045 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431389 :: هرازه هرازه :: 1401/05/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها  ( یبرغ راثیا   ) راثیا دنب  هار  هسالک  ییامنهار 12  هسردم  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زاوها  ( یبرغ راثیا   ) راثیا دنب  هار  هسالک  ییامنهار 12  هسردم  لیمکت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
34,418,396,773 یلام :  دروآرب 

 200,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,721,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/11/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

سرادم یزاسون  لک  هرادا  فرش -  شبن خ  یلامش -  ربیک  ریما  خ  بالقنا -  یوک  زاوها -   ، 6153736698 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناتسزوخ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: 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

یکیناکم5430609 ورتکلا  دنب  هحفص 66)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ییامنهار 543138912 هسردم  لیمکت  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
هسالک

هحفص 92) دنب  ( دنب هار   هار

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

دهشم5431449 تهج  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  سکاب  ددع  هحفص 66)هیهت 120  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

هاگرذگ5430995 رد 38  دنبهار  اب  زاجم  حطس  مه  تاعطاقت  یزاس  نمیا  هحفص 10)یزاسهب و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هسالک هسالک   1212 ییامنهار   ییامنهار هسردم   هسردم لیمکت   لیمکت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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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نارهت برغ  بعش  روما  هرادا  ناریا -  یلم  کناب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابهگن و قاتا  تخاس  تقرس و  دض  یاهبرد  رارف و  هلپ  اهورهار ،  یاهظافح  هدرن و  یزلف و  یاهبرد  یراکشوج  یرگنه و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یشک و راوید  حلصم و  ینتب  یاهراوید  تخاس 

1101001106000035 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  نارهت  برغ  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

حلصم و ینتب  یاهراوید  تخاس  ینابهگن و  قاتا  تخاس  تقرس و  دض  یاهبرد  اهورهار و  یاهظافح  هدرن و  یزلف و  یاهبرد  یراکشوج  یرگنه و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاسیسات حالصا  رارف و  هلپ  نامتخاس و  تشپ  یاهظافح  بصن  تولخ و  طایح  یشک  راوید 

1341773111 یتسپ :  دک  نارهت ،  برغ  بعش  روما  هرادا  یلم -  کناب  نامتخاس  نیعم -  داتسا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66003748-021  ، 66025151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66028425-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تقرس دض   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو ینابهگن   ینابهگن قاتا   قاتا تخاس   تخاس وو   تقرس   تقرس دضدض   یاهبرد   یاهبرد وو   رارف   رارف هلپ   هلپ اهورهار ،  ،  اهورهار یاهظافح   یاهظافح وو   هدرن   هدرن وو   یزلف   یزلف یاهبرد   یاهبرد یراکشوج   یراکشوج وو   یرگنهآ   یرگنهآ ناونع : : ناونع
وو یشک   یشک راوید   راوید وو   حلصم   حلصم ینتب   ینتب یاهراوید   یاهراوید تخاس   تخاس

122122

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 ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( وکیاوزیا )

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5431177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط تقرس  دض  برد  ضیوعت  بصن و  یراوید و  ذغاک  ضیوعت  میمرت و  هارمه  هب  ارسنامهم  فقس  تهج  بآ  دض  کیتسالپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( وکیاوزیا گرزب  یاهروانش  هورگ   ) تسویپ حرش 

1101092297000562 زاین :  هرامش 
ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
متیآ 1 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  باسح  هرامش  هریدم - تایه  یاضعا  یتیوه  کرادم  تارغت - یهگآ  همانساسا - روتکاف - شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( ، ناریا لحاس  ارف  عیانصو  یزاس  یتشک  عمتجم  تکرش   ) ییایرد عیانص  عمتجم   - سابعردنب برغ  یرتمولیک   37 سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7934174715 یتسپ :  دک 

33333333-076  ، 32571193-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32571152-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تقرس دض   :: 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

دض5431021 یاهبرد  رارف و  هلپ  اهورهار ،  یاهظافح  هدرن و  یزلف و  یاهبرد  یراکشوج  یرگنهآ و 
یشک و راوید  حلصم و  ینتب  یاهراوید  تخاس  ینابهگن و  قاتا  تخاس  تقرس و 

هحفص 93) تقرس  ( تقرس دضدض  

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

بصن و5431177 یراوید و  ذغاک  ضیوعت  میمرت و  هارمه  هب  ارسنامهم  فقس  تهج  بآ  دض  کیتسالپ 
تقرس دض  برد  ضیوعت 

هحفص 93) تقرس  ( تقرس دضدض  

تقرس تقرس دضدض   برد   برد ضیوعت   ضیوعت وو   بصن   بصن وو   یراوید   یراوید ذغاک   ذغاک ضیوعت   ضیوعت وو   میمرت   میمرت هارمه   هارمه هبهب   ارسنامهم   ارسنامهم فقس   فقس تهج   تهج بآبآ   دضدض   کیتسالپ   کیتسالپ ناونع : : ناونع 123123

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

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

زا 97 ھحفص 95 
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5431177?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   99 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

رازفا5430421 مرن  رازفا و  تخس  یرادهگن  هناخریبد و  تامدخ  رابنا ، ینابهگن  هرادا ، فیظنت  تامدخ ،
هکبش

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناسرلوپ5430655 وردوخ  هتسب  رادم  هناماس  ددجم  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 66)تامدخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرتشم5430661 شرافس  رازفا  مرن  هعسوت  دیلوت و  هحفص 4)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تست5430871 لور  یاههاگتسد  یرازفا  مرن  اقترا  یروآزور و  هحفص 19)هب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هعبات5431465 یاهدحاو  یزرواشکداهج و  ترازو  یرادا  تابتاکم  نویساموتا  هچراپکی  هحفص 19)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس5431565 تامدخ  ناونع  بو  تحت  رازفا  مرن  هحفص 19)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

همیب5431574 لک  هرادا  یا  هنایار  یاه  متسیس  زا  یرازفا  مرن  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  یراذگاو 
تسویپ حرش  قبط  رهشوب  ناتسا  تمالس 

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قبط5431672 ًامازلا  یتساوخرد  یالاک  دشابیمن ،  حیحص  دک  ناریا  هجوت !!! سوریو /  یتنآ  سنسیال 
!!! .دشابیم هدش  تسویپ  ینف  تاصخشم  ءاهب و  مالعتسا  حرش 

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم5432130 نیبرود  ریواصت  رازفا  مرن  سنسیال  هحفص 83)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ویتکا5431233 تازیهجت  هحفص 10)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( 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

یقرب5430601 هرکرک  برد  بصن  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 78) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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

زا 97 ھحفص 96 
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(( 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

یکیناکم5430609 ورتکلا  دنب  هحفص 66)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

زا 97 ھحفص 97 
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