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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 12

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

140 1140 1 ریت   ریت هبنشود  1313   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   152هکس , 030 , 000152 , 030 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   143,960هکس , 000143,960 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 17,8002 سیئوس17,800 سیئوس کنارف   329,800329,800کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس ,500 , 00082 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   246رالد ,500246 ناتسبرع500, ناتسبرع لایر   91لایر ,67091 ,670

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس , 000 , 00052 , 000 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   32نورک ,20032 ,200

رایع رایع   1818 یالط   ,14,205یالط 00014,205, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   385,2دنوپ 10385,2 نپاژ10 نپاژ نینی   دصکی   235,040235,040دصکی

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
(( 1212))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((5757))

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

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

زا 60 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
mailto:info@hezarehinfo.net
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( یهگآ دادعت 8  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 21  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 26

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

( یهگآ دادعت 10  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 36

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 42

( یهگآ دادعت 13  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 46

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

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

( یهگآ دادعت 3  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

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

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

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

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

زا 60 ھحفص 2 

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


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

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

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

( 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  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

( 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 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

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

( یهگآ دادعت 5  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

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

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

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

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

زا 60 ھحفص 3 

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


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

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

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

زا 60 ھحفص 4 

mailto:info@hezarehinfo.net
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

دیما میسن   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5437005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  رد  وردوخ  ضراوع  تامدخ  هئارا  تهج  ناوخشیپ  رتافد  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راذگاو طیارش  دجاو  تلود  ناوخشیپ  رتافد  هب  ار  عیمس )  ) وردوخ ضراوع  هچراپکی  یاه  هناماس  قیرط  زا  وردوخ  ضراوع  تخادرپ  هب  طوبرم  تامدخ  دراد  رظن  رد 

.دیامن

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

بالقنا نادیم  یناشن  هب  زکرم  یرادرهش  دمآرد  دحاو   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اه5437030 نیبرود  تاموزلمو  تازیهجتو  ناوخ  کالپو  یتراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصنو  هیهت 
( گنیروتینام ) دنمشوه لرتنک  زکرمو 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهش رهش حطس   حطس ردرد   وردوخ   وردوخ ضراوع   ضراوع تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا تهج   تهج ناوخشیپ   ناوخشیپ رتافد   رتافد ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف 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 60 ھحفص 5 
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سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHD-0109002-T20 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/04/23هرامش  : ءاضقنا خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5436438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنمیز تاعطق  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

یوضر رهطم  مرح  یرادهگن  ینف و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5437080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ع)  ) اضر ترضح  رهطم  مرح  هعومجم  ( BMS  ) نامتخاس دنمشوه  تیریدم  متسیس  یروتارپا  وریمعت  سیورس ، یرادهگن ، تایلمع  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  یسمش  لاس  کی  تدم  هب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتنرتنیا سردآ  هب  هعجارم  تفایرد :  :: سردآ سردآ

051 -  32257085  - 31305243 :: نفلت :: http://sem.aqr-harimeharam.orgنفلت 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

سنمیز سنمیز تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

(( BMSBMS  ) ) نامتخاس نامتخاس دنمشوه   دنمشوه تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس یروتارپا   یروتارپا وو   ریمعت   ریمعت سیورس ، ، سیورس یرادهگن ، ، یرادهگن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 33
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  خیرات 1401/4/14  زا   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا فده و   :: عبنم خرومعبنم تعاس 9  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5437165 :: هرازه هرازه :: 1401/04/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیوزق  ناتسرهش  ریه  یاتسور  یمجح  روتنک  هچضوح  یبعکم و  رتم  ینتب 500  نزخم  ثادحا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بالضاف هناخ  هیفصت  یارب   A3 عون زا  درگلیم  لیوحت  هیلخت و  یسرزاب ، شیامزآ و  یزادناراب ، لمح و  یریگراب ، هیهت ، یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  دیدجت 

زربلا ناتسرهش 
یاه هناماس  رود  هار  زا  لرتنک  یاهمتسیس  یقرب ، تاسیسات  هیلک  یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ ، تامدخ  یارجا  ماجنا و  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  دیدجت 

نیوزق  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  یاهرهش  ششوپ  تحت  بالضاف  تاسیسات  یناسربآ و 
اب قباطم  هرامش 1 و 2 و 3  یاه  تسویپ  حرش  هب  ناتسکاتو  نیوزق  یافبآ  روماو  داتس  هناخریبد  یاه  تیلاعف  هیلک  ماجنا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دیدجت 

ییارجا لماوع  یارب  لغاشم  یدنب  هقبط  حرط  لماک  تیاعر  اب  یعامتجا و  نیمات  راک و  طباوض  نیناوق و 

باسح هرامش  هب  لایر  غلبم 1.000.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناگدنرب  ) هدنرب هدهع  رب  ینارمع  ریغ  تاصقانم  یهگآ  هنیزه  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  نیمضت  یهگآ -  رد  جردنم 

.دشاب یم  یهگآ  تاصقانم  دروآرب  لک  هب  هصقانم  نآ  دروآرب  غلبم  بسانت  هب  هصقانم  ره  یهگآ  هنیزه  هدوب و  تاصقانم 

هرامش 4 مجنپ ، ناتسلگ  هچوک  یا ، هنماخ  ...ا  تیآ  راولب  یادتبا  جع ،»  » رصعیلو هارراهچ  نیوزق ، : رازگ هصقانم  یناشن   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

،، یسرزاب یسرزاب وو   شیامزآ   شیامزآ یزادناراب ، ، یزادناراب وو   لمح   لمح یریگراب ، ، یریگراب هیهت ، ، هیهت اتسور -  -  اتسور یمجح   یمجح روتنک   روتنک هچضوح   هچضوح وو   یبعکم   یبعکم رتم   رتم   500500 ینتب   ینتب نزخم   نزخم ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع
 ...  ... وو بالضاف   بالضاف هناخ   هناخ هیفصت   هیفصت یارب   یارب   A3A3  عون عون زازا   درگلیم   درگلیم لیوحت   لیوحت وو   هیلخت   هیلخت

44
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ییاراد یداصتقا و  روما  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000009000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5436584 :: هرازه هرازه :: 1401/04/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( HPE Synergy  ) رورس هاگتسد  شزومآ 1 یزادنا و  هار  بصن و  ، دیرخ یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییاراد  یداصتقا و  روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 

(HPE Synergy  ) رورس هاگتسد  شزومآ 1 یزادنا و  هار  بصن و  ، دیرخ تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   6,900,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
11:00 تعاس : 1401/07/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

-1: کولب یئاراد - یداصتقاروما و  ترازو   ، لیفارسا روص  خ  نویامه -  باب  خ  ینیمخ - ماما  نادیم   ، 1114943661 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
قاتا 1534 ینابیتشپ  یهافر و  لک  هرادا  لوا -  هقبط 

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش تیاغل  خروم 1401/04/11  تعاس 8  زا   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم  23

tamin.mci.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 15   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5436730 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 15  سأر   - 1401/05/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یشزادرپ عبانم  یکدی  تاعطق  هعسوت  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

کینورتکلا تخادرپ  هاگرد  قیرط  زا  تخادرپ 170009922393249  هسانش  اب  لایر  غلبم 1،100،000  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  98.000.000.000 نیمضت :

یبال  هناخریبد  هارمه ، جرب  کنو ، نابایخ  کنو ، نادیم  نارهت ، لاسرا :  :: سردآ سردآ
هارمه جرب  موس  هقبط  رد  تالماعم  نویسیمک  ییاشگزاب :

سیئر یاقآ   ) نفلت 81712586 اب  تیاس  یور  یراذگراب  دراوم  یوجمزر و  مناخ  نفلت 88640727  هرامش  اب  یناگرزاب  دراوم  روپ و  تبحم  یاقآ   09199362737
( یرفص

:: نفلت :: tamin.mci.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

(( HPE SynergyHPE Synergy  ) ) رورس رورس هاگتسد   هاگتسد 11 شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 55

یشزادرپ یشزادرپ عبانم   عبانم یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق هعسوت   هعسوت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66
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هاشنامرک ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دیدمت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/5 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نایناریا رصع   :: عبنم :: 1401/05/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5436971 :: هرازه هرازه :: 1401/05/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرونوفاک هاگتسد  نویسادنوف 23  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاشنامرک هقطنم  تارباخم  یا 1401/5  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دیدمت  یهگا  *** 

.ددرگ یم  دیدمت  زور  تدم 10  هب  یا 1401/5  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دناسریم  عالطا  هب 

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   12هرامش تعاسات  - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5437196 :: هرازه هرازه تعاس 15:00دکدک   سأر   - 1401/05/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یا و هلحرم  کی  ماع  هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ  یشزادرپ  عبانم  یکدی  تاعطق  هعسوت و  تازیهجت  دیرخ  دراد  رظن  رد  ناریا  رایس  تاطابترا  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
، هصقانم طیارش  ساسارب 

.دناسرب ماجنا  هب  تسویپ  مئامض  داد و  رارق  حرط 

غلبم تخادرپ  اب  دوخ  یربراک  باسح  هب  دورو  مان |  تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
1,100,000

هصقانم دانسا  تفایرد  زا  سپ  هدومن و  مادقا  هصقانم  دانسا  دیرخ  هب  تبسن  کینورتکلا ، تخادرپ  هاگرد  قیرط  زا  تخادرپ 170009922393249  هسانش  اب  لایر 
لداعم هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  غلبم  انمضداهنشیپ  همیمض  هب  هدرک و  ءاضما  رهم و  ار  روبزم  دانسا  اهنآ ، تاجردنم  هب  هجوت  اب  و 

98,000,000,000
 | .دوش هئارا  یکناب  همانتنامض  ای  یکناب و  کچ  تروص  هب  تسیاب  یم  هک  دشاب  یم  لایر  درایلیم  تشه  دون و   ) لایر

یبال هناخریبد  هارمه ، جرب  کنو ، نابایخ  کنو ، نادیم  نارهت ،  :: سردآ سردآ

88640727 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش5437005 حطس  رد  وردوخ  ضراوع  تامدخ  هئارا  تهج  ناوخشیپ  رتافد  ییاسانش  هحفص 5)ناوخارف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یرونوفاک یرونوفاک هاگتسد   هاگتسد نویسادنوف  2323   نویسادنوف شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 77

یشزادرپ یشزادرپ عبانم   عبانم یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق وو   هعسوت   هعسوت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

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

اه5437030 نیبرود  تاموزلمو  تازیهجتو  ناوخ  کالپو  یتراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصنو  هیهت 
( گنیروتینام ) دنمشوه لرتنک  زکرمو 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هینومام یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005732000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5436605 :: هرازه هرازه :: 1401/05/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تاصخشم  ریوصت و  قبط  رتم  عافترا 9  هب  ویتاروکد  غارچ  هیاپ  ددع  بصن 42  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم  ناتسا  هینومام  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تسویپ  تاصخشم  ریوصت و  قبط  رتم  عافترا 9  هب  ویتاروکد  غارچ  هیاپ  ددع  بصن 42  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
7,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   700,000,000 نیمضت :  غلبم 

: هصقانم رد  تکرش  نیمضت  غلبم  زیراو  تهج  باسح  هرامش  نیمضت :  تاحیضوت 
ناریا یلم  کناب  دزن   IR53 0170 000 0310 0001 7320 01 ابش هسانش  باسح 3100001732001 و  هرامش 

 14002462879 یرادرهش :  یلم  هسانش 
14:00 تعاس : 1401/06/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

CNG هاگیاج بنج  هینومام -   ، 3941848738 یتسپ :  دک  هیدنرز ،  رهش :  یزکرم ،  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

رتم رتم   99 عافترا   عافترا هبهب   ویتاروکد   ویتاروکد غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ ددع   ددع   4242 بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ 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 60 ھحفص 10 
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راز هلال  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093108000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5437030 :: هرازه هرازه :: 1401/04/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام ) ) دنمشوه لرتنک  زکرمو  اه  نیبرود  تاموزلمو  تازیهجتو  ناوخ  کالپو  یتراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصنو  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  راز  هلال  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

حرش هب  گنیروتینام ) ) دنمشوه لرتنک  زکرمو  اه  نیبرود  تاموزلمو  تازیهجتو  ناوخ  کالپو  یتراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصنو  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
411441747843 یداصتقا دک   14002788872 همان تنامض  ذخا  تهج  یرادرهش  یلم  هسانش.تسویپ  دانساو  تسیل 

لایر   400,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ساسا رب  گنیروتینام ) ) دنمشوه لرتنک  زکرمو  اه  نیبرود  تاموزلمو  تازیهجتو  ناوخ  کالپو  یتراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصنو  هیهت  نیمضت :  تاحیضوت 

.دشاب  یم  لوبق  دروم  دسرب  یرادناتسا  یتینما  تنواعم  دات  هب  هک  هباشم  یناریا  دنرب  نیبرود.تسویپ  کرادم 
10:00 تعاس : 1401/06/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یتسپ 784163918 دک  راز  هلال  یرادرهش  یتعنص  راولب  راز  هلال  ریسدرب   ، 7845163918 یتسپ :  دک  ریسدرب ،  رهش :  نامرک ،  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

(( گنیروتینام گنیروتینام )) دنمشوه دنمشوه لرتنک   لرتنک زکرمو   زکرمو اهاه   نیبرود   نیبرود تاموزلمو   تاموزلمو تازیهجتو   تازیهجتو ناوخ   ناوخ کالپو   کالپو یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 60 ھحفص 11 
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لگدیب نارآ و  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  مود ـ  هلحرم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش نیا  مود  تبون  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا ناهج   :: عبنم راشتناعبنم خیرات  زا  سپ  مهدزاود  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یهگآ نیا  مود  تبون 

5437171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش :  هب  اه  یرادرهش  یلام  همان  ینیآ  قبط  یصوصخ  شخب  هب  هناگادج  تروص  هب  راکنامیپ  باختنا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ، ناسیدرپ یاه  کرهش  یعرف  یلصا و  رباعم  رد  هیلخت  طولخم و  لمح  یریگراب ،  هیهت و  هژورپ : ناونع  1401/02/27 ـ  هبوصم : خیرات  297 ـ  هبوصم : هرامش  . 1

هام   6 ارجا :  تدم  10.00.000.000 ـ  لایر :)  ) رابتعا غلبم  ناتسلگ ـ  دابآ و  بویا  ناتسراهب ، 
ـ  7.500.000.000 لایر :)  ) رابتعا غلبم  هیحان 2  ـ هدودحم  رد  هاچ  رفح  تاونق و  یبوریال  هژورپ : ناونع   - 1401/2/27 هبوصم : خیرات  298 ـ  هبوصم : هرامش  . 2

9 هام :)  ) ارجا تدم 
لگدیب  نارآ و  هیحان 2  دیدج  تفاب  هدودحم  رد  شرف  کولب  لودج و  یارجا  دیرخ و  . 3

ینوکسم لزانم  هبحان 12  هدودحم  رد  رباعم  تلاسر و  ناتسلگ ،  دابآ و  بویا  ناتسراهب ،  ناسیدرپ ،  یاه  کرهش  رباعم  شرف  کولب  لودج و  یارجا  . 4
( طسو ژویفر   ) سراف جیلخ  راولب  تهج  لودج  دیرخ  . 5
( طسو ژویفر   ) سراف جیلخ  راولب  تهج  لودج  یارجا  . 6

تلاسر  دابآ و  بویا ، ناتسراهب ، ناسیدرپ ، یاه  کرهش  رباعم  شرف  کولب  لودج و  یارجا  دیرخ و  . 7
یهگآ  لصا  هب  عوجر  ... 

یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  دروم  لماش 7  ... 

یکناب  همان  تنامض  اب  هنازخ  دانسا  ای  دقن  تروص  هب  دشابن  رتمک  دروارب  لک  غلبم  دصرد  جنپ  زا  هک  اه  هژورپ  زا  کی  ره  تهج  یا  هدرپس  نداد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا راتخم  اهداهنشیپ  زا  کیره  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  و ... 

اهدادرارق  نامیپ و  روما  دحاو  تفایرد :  :: سردآ سردآ
یرادرهش تسارح  رتفد  هب  یداهنشیپ  تاکاپ  لیوحت  دانسا :  لوبق 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اه5437030 نیبرود  تاموزلمو  تازیهجتو  ناوخ  کالپو  یتراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصنو  هیهت 
( گنیروتینام ) دنمشوه لرتنک  زکرمو 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

وو هاچ   هاچ رفح   رفح وو   تاونق   تاونق یبوریال   یبوریال اهاه ـ  ـ  کرهش   کرهش یعرف   یعرف وو   یلصا   یلصا رباعم   رباعم ردرد   هیلخت   هیلخت وو   طولخم   طولخم لمح   لمح یریگراب ،  ،  یریگراب وو   هیهت   هیهت 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 60 ھحفص 12 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001005129000035 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5437004 :: هرازه هرازه :: 1401/04/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم ) هتسبرادم و  نیبرود  اه ،  تخاسریز   ) لماش یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دهشم  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

( تاقلعتم هتسبرادم و  نیبرود  اه ،  تخاسریز   ) لماش یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,279,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/07/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دهشم بالضاف  بآ و  تکرش  نیطسلف 26 ،  شبن  نیطسلف ،  نابایخ   ، 9185788648 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  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

اه5437030 نیبرود  تاموزلمو  تازیهجتو  ناوخ  کالپو  یتراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصنو  هیهت 
( گنیروتینام ) دنمشوه لرتنک  زکرمو 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

(( تاقلعتم تاقلعتم وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود اهاه ،  ،  تخاسریز   تخاسریز  ) ) لماش لماش یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 60 ھحفص 13 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  خیش  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5436025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هجوت  تسویپ  تفه  هب   lis متسیس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091708000047 زاین :  هرامش 

دهشم خیش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دنرفا تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   CD عون  LIS هاگشیامزآ یاه  هاگتسد  طبار  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

تعنص
هتسب 1 دادعت : 

1401/04/16 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکشزپ مولع  هاگشناد  یرادباسح  لاور  قبط  تخادرپ  هوحن  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئرا  ددرگ  هجوت  تسویپ  لیاف  هب  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یلخاد 211  هرامش 37269021-051  اب  رتشیب  عالطا  تروصرد  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه  دهشم 

9139963185 یتسپ :  دک  خیش 3 ،  رتکد  شبن  ینرق 6 -  دیحوت -  نادیم  راب و  نادیم  هارراهچ  لصافدح  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37269021-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37277470-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش امورت )  ) ییاجر دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5436261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاجر دیهش  ناتسرامیب  یکیفارت ) ثداوح  هدام 92( دانسا  تبث  تامدخ  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090017000032 زاین :  هرامش 

زاریش امورت )  ) ییاجر دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یناتسرامیب یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دادعت 1 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7194815711 یتسپ :  دک  نارمچ ،  ناتسرامیب  بنج  نارمچ  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3634001-071  ، 36364001-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36362110-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشیامزآ هاگشیامزآ یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد طبار   طبار رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 1313

ناتسرامیب ناتسرامیب یکیفارت ) ) یکیفارت ثداوح   ثداوح )) 9292 هدام   هدام دانسا   دانسا تبث   تبث تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یشهوژپ  ) یروانف تاقیقحت و  تنواعم  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5436303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیرشن تسیب  یارب  روشک  یملع  تایرشن  تیریدم  هناماس  هلاسکی  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003885000059 زاین :  هرامش 

یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619913131 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  یاهتنا  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( یشهوژپ  ) یروانف تاقیقحت و  تنواعم  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5436304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیرشن تسیب  یارب  روشک  یملع  تایرشن  تیریدم  هناماس  هلاسکی  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003885000059 زاین :  هرامش 

یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619913131 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  یاهتنا  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیرشن هیرشن تسیب   تسیب یارب   یارب روشک   روشک یملع   یملع تایرشن   تایرشن تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس هلاسکی   هلاسکی ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1515

هیرشن هیرشن تسیب   تسیب یارب   یارب روشک   روشک یملع   یملع تایرشن   تایرشن تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس هلاسکی   هلاسکی ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1616
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رهشوب ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  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 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

5436316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربراک شیوداپ 200 سوریو  یتنآ  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003335000029 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک سالیگ  هدننک  هضرع  عجرم  شیوداپ  یتراجت  مان  یا  هقلح  باق 1  لاس  رابتعا 1  تدم  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 200 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514657153 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا  یوفص  باون  نابایخ  یناربیتشک  هار  راهچ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326927-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33326883-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک ناتسا  شرورپ  شزومآ و  نامزاس   :: 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 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

5436405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربراک ربراک 2 00200 شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 1717

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یاه   یاه تیک   تیک هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  مود  هطسوتم  یهاگشیامزآ  یاه  تیک  هعومجم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003270000026 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم تلم  یروانف  تسیز  هعسوت  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتست  ییاوقم 100  هبعج  لدم 120  نیلوبولگونومیا  یهاگشیامزآ  صیخشت  تیک  الاک :  مان 

تلم یروانف  تسیز  هعسوت  هدننک  هضرع 
هتسب 4 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
نیما هنایار  ناهج  رشان  یا  هقلح  ینوفلس 1  شکور  اب  یکیتسالپ  باق  ناگدیزگرب  هاگشیامزآ  کیزیف 2 و  ناتسریبد  مود  لاس   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اریپ  راک  تسیز  هدنزاس  عجرم  یتست  ییاوقم 96  هبعج  ازیالا  لدم  یبط  صیخشت  یهاگشیامزآ   F.PSA تیک الاک :  مان 
اریپ راک  تسیز 
هبعج 4 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
یروآ نف  اه و  هناوج  یاه  هزومآ  دشر  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  امزآرون  یتراجت  مان  یکیتسالپ  هبعج  دک 410  هطسوتم  کیتپا  کیزیف  یشزومآ  تیک  الاک :  مان 

زومآ نف  جارس  یشزومآ 
هتسب 5 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
یمیش رتسگ  نایام  هدننک  هضرع  عجرم   LONZA یتراجت مان  یددع  هتسب 1   N283-06 لدم یهاگشیامزآ  یتست  کت  نیسکوتودنا  یریگ  هزادنا  تیک  الاک :  مان 

ید
هتسب 5 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
عجرم نامرد  میزنآ  یمیش  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   cc 60 یرطب ییاوقم 2  هبعج   MRP.CRP-060 لدم یهاگشیامزآ  یمیشویب   CRP تیک الاک :  مان 

نامرد میزنآ  یمیش  هدننک  هضرع 
هتسب 6 دادعت : 

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

هب الاک  لاسرا  هنیزه  ، هطوبرم سانشراک  طسوت  الاک  دیئات  زا  سپ  تخادرپ  هنیزه  ، هدیدرگ همیمض  یتسویپ  لیاف  دشابیم ، هباشم  الماک  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدننک  نیمات  هدهع 

6615763661 یتسپ :  دک  رمحا ،  لاله  بنج  ناتابکا  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33163713-087  ، 33163700-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33160204-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: 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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نیوزق ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/13تبون 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

5436558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Kaspersky Endpoint Security for Business -select public sector سوریو یتنآ  سنسیال  هلاسکی  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( renewa 1 year(150-249

1101003167000010 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

هتسب  200 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 
نیوزق نیوزق ،  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3419915333 یتسپ :  دک  یلیعامسا ،  دیهش  نامتخاس  - دازآ هاگشناد  یوربور  تارادا - عمتجم  یلامش - باون  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333520-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340192-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  نایردنزا  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 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

5436998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عبرم رتم   12000 یزاس نشیمینا  یلحم 3d و  هچرازاب  یحارط  رذگ و  رانک  یور  هدایپو  یلگنج  تیاس  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090664000050 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  نایردنزا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یحارط ذغاک  الاک :  مان 
هتسب 12000 دادعت : 

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

عبرم رتم   12000 یزاس نشیمینا  یلحم 3d و  هچرازاب  یحارط  رذگ و  رانک  یور  هدایپو  یلگنج  تیاس  یحارط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6578141131 یتسپ :  دک  نایردنزا ،  یرادرهش  هر ) ینیمخ (  ماما  راولب  نایردنزا  رهش  ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32314100-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32312336-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 1919

هچرازاب هچرازاب یحارط   یحارط وو   رذگ   رذگ رانک   رانک یور   یور هدایپو   هدایپو یلگنج   یلگنج تیاس   تیاس یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یراس ناتسرهش  تسیز  طیحم  تظافح  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 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

5436091 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود و بآ -  رد  نیالنآ  یاهروسنس  بصن  یارب  روانش  هیوب  روترونیا - ) رژراش ، لرتنک  یدیشروخ ، لس  یرتاب ،  ) لماش یدیشروخ  جیکپ  نیمات -  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  و ...  سکناک -  بصن  تهج  ینتب  یوکس  هارمه -  مالقا  هیلک 

تسویپ لیاف  حرش  هب  هلاکنایم  نیالنآ  هاگتسیا  یزادنا  هار  بصن و  تهج  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101003306000044 زاین :  هرامش 

یراس ناتسرهش  تسیز  طیحم  تظافح  هرادا  هدننک :  رازگرب 
صاخ دربراکاب  تالآ  نیشام  دیلوت  سیورس :  مان 

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

یراس ناردنزام ،  لیوحت :  لحم 

ددرگیم  ماجنا  امرفراک  دات  تعیضو و  تروص  روتکاف و  لاسرا  تامدخ و  الاک و  هئارا  رادعب  یدقن  تروصب  هژورپ  یتخادرپ  یاهب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  راکنامیپ  هدهع  هب  اههاگتسد  لمح  هنیزه 

4815697917 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  یکدور  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33358813-011 :: نفلت :: www.doe.irنفلت تیاسبو تیاسبو

33358812-011 :: سکف :: mazandaran@doe.irسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیالنآ نیالنآ یاهروسنس   یاهروسنس بصن   بصن یارب   یارب روانش   روانش هیوب   هیوب روترونیا - ) - ) روترونیا رژراش ، ، رژراش لرتنک   لرتنک یدیشروخ ، ، یدیشروخ لسلس   یرتاب ، ، یرتاب  ) ) لماش لماش یدیشروخ   یدیشروخ جیکپ   جیکپ نیمات -  -  نیمات ناونع : : ناونع
 ...  ... وو سکناک -  -  سکناک بصن   بصن تهج   تهج ینتب   ینتب یوکس   یوکس هارمه -  -  هارمه مالقا   مالقا هیلک   هیلک وو   نیبرود   نیبرود بآبآ -  -  ردرد  
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برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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 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

5436144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنمیز لنپ  لرتنک  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863000512 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کایراس هدننک  هضرع  عجرم   CONTROL PANEL یتراجت مان  جیپ  متسیس  دربراک   DBTW05-2 لدم یزلف  لنپ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم لاطبا  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  تسیمازلا  دنب 10  لیمکت  تسویپ و  لیاف  تاحفص  هیلک  ندومن  رهم  روتکاف ، شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3311-083  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنمیز سنمیز لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  بالضاف  بآ و   :: 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   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5436318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم  هلت  تازیهجت   - زیدناش هبقرط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب هدش  تبث  تمس  ترازو  ناریناوت  هناماس  رد  یتسیاب  هدننک  نیمات  تاعالطا 

1101001446000330 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ابرهک رتسگ  لرتنک  هدننک  هضرع  عجرم   K-0590 لدم یناسربآ  یاه  هکبش  دربراک  لرتنک  هلت  یرتم و  هلت  یناسربآ  هکبش  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/24 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنیآ هام  کی  یط  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  دک  ناریا  الاک 

دشاب یم  افبآ  رابنا  هیلخت  لحم 
دشاب هتشاد  شورف  زا  سپ  تامدخو  ربتعم  یتناراگ  الاک 

دشاب تکرش  تیفیک  لرتنک  دات  دروم  دیاب  الاک 

9188945356 یتسپ :  دک  فدص ،  کرهش  یادتبا  دابآ –  لیکو  راولوب  دهشم –  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38678841-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38678841-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتم یرتم هلت   هلت تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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 09 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5436519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاباگیگ تیفرظ 500  کسید  دراه  لانرتنیا  ید  سا  سا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863000513 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   IMS یتراجت مان  لدم 108804-200052   X-RAY جنس تماخض  هاگتسد  پمپ  یتعنص و  رتویپماک  هعومجم  الاک :  مان 

ناتسزوخ نیسکا  دالوف 
تس 6 دادعت : 

1401/04/27 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هب  هعلاطم و  تقد  هب  ار  تسویپ  تاحفص  دیشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  رظن  دم  یالاک  نیمات  هب  رداق  هکیتروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دامن  یراذگراب  ءاضما و  رهم و  هدش  هتساوخ  کرادم 

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83110000-083  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیاباگیگ تیاباگیگ   500500 تیفرظ   تیفرظ کسید   کسید دراه   دراه لانرتنیا   لانرتنیا یدید   ساسا   ساسا   ناونع : : ناونع 2424

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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بادنخ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5436632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپب تاصخشم  هباشم ) دک  ناریا  ) ناوخ کالپ  نیبرود  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005174000033 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  بادنخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اریو  دنپس  ناماگشیپ  هدنزاس  عجرم   PSV-CAMERA LPR K30 لدم کالپ  هرامش  صیخشت  نیبرود  الاک :  مان 

اریو دنپس  ناماگشیپ 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

سامت یوسوم  یاقآ  هرامش 09188615512  اب  زاین  تروص  رد  تسویپب  تاصخشم  هباشم ) دک  ناریا  ) ناوخ کالپ  نیبرود  هاگتسد  ود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب

3841873315 یتسپ :  دک  یناشن ،  شتآ  نابایخ  یتشهب -  دیهش  راولب  بادنخ -  رهش  بادنخ ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35622261-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35622260-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

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   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5436839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریشرهشرد  لاعف  یگدنیامن  رتفد و  یاراد 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 
تسویپ لیاف  رد  زاین  دروم  یاهالاک  ینف و  طیارش  ریاس 

1101030342000018 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  سوتنپ  یتراجت  مان   in 22 زیاس  22DS24 لدم یتعنص  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134846968 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  بعش  تیریدم  نامتخاس  یهیقف  دیهش  ناتسرامیب  بنج  دنز  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36286530-071  ، 32301530-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32304861-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5436947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  تسیل و  قبط  یفیک  لرتنک  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005117000575 زاین :  هرامش 

نالیگ بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
امزآ بط  سیمراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یناوتیل  هدنزاس  روشک   BIOSAN هدنزاس عجرم  یتس  هتسب 1   AP لدم یهاگشیامزآ  رلپمس  تس  الاک :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

......و همیب  هیلخت و  لقنو و  لمح  زا  معا  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب .  یم  1403/10/24 خیرات ءازخا 002 هنازخ  دانسا  دیسررس  ینارمع  شخب  زا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  ینف  تاصخشم  قبط  الاک  دشاب  یم  تمیق  نعت  تهج  طقف  دک  ناریا  مالعا  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهعب ی 

4144673755 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یرهش  بالضافو  بآ  تکرش  سدق -  کراپ  بنج  - ظفاح نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33368188-013  ، 33221025-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33225020-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/13تبون 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

5437136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  و ...  لاشوپ -  هدنکم  راخبوتا -  رشیلوپ - )  ) تسوپ نیشام  یزیمور -  یگدنگ  داب  - روسرپمک  نیمات -  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش تسویپ  مالقا  تساوخرد  تسیل  اب  قباطم  الماک  یتعنص  تاعالطا و  یروانف  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا 

1201003576000064 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/04/20 زاین :  خیرات 
یراس ناردنزام ،  لیوحت :  لحم 

.دشابیم نویلیم  ) 680  ) لایر نویلیم  درایلیم و800 غلبم 6 رادیرخ ، طسوت  مالعتسا  هیلوا  دروآرب  فقس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

42033766-011  ، 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

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   تسیل   تسیل قبط   قبط یفیک   یفیک لرتنک   لرتنک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

 ...  ... وو لاشوپ -  -  لاشوپ هدنکم   هدنکم راخبوتا -  -  راخبوتا رشیلوپ - ) - ) رشیلوپ  ) ) تسوپ تسوپ نیشام   نیشام یزیمور -  -  یزیمور یگدنگ   یگدنگ داب   - - داب روسرپمک   روسرپمک نیمات -  -  نیمات ناونع : : ناونع 2828

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

ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5436267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب روتکاف  شیپ  هئارا  هدننک - نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسویپ - قبط  اقیقد  تساوخرد  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - لعشم هلر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  ینف  تاصخشم 

1101092410000450 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ADEL- لدم  in 2 زیاس یا  هدند  لاصتا  عون  سالک 150  یناشن  شتآ  زاگ  نایرج  عطق  یقرب  ریش  زاگ و  تشن  صیخشت  یکینورتکلا  متسیس  تس  الاک :  مان 
لداع تعنص  ورشیپ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  لداع  تعنص  ورشیپ  نمیا  هدنزاس  عجرم   DNG100

تس 1 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  تمیق  داهنشیپ  دات  مدع  هلزنم  هب  روتکافشیپ  هئارا  مدع  - تسیمازلا دیرخ  تساوخرد  اب  تقباطم  تهج  روتکافشیپ  هئارا   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
-*** دشابیم

( زور رثکادح 45  یرادا  تاروما  هب  هجوت  اب   -) رابنا دیسر  ینف و  دات  زادعب  تخادرپ 

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45520316-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هیوب5436091 روترونیا - ) رژراش ، لرتنک  یدیشروخ ، لس  یرتاب ،  ) لماش یدیشروخ  جیکپ  نیمات - 
ینتب یوکس  هارمه -  مالقا  هیلک  نیبرود و  بآ -  رد  نیالنآ  یاهروسنس  بصن  یارب  روانش 

 ... و سکناک -  بصن  تهج 

هحفص 19) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یقرب یقرب ریش   ریش وو   زاگ   زاگ تشن   تشن صیخشت   صیخشت یکینورتکلا   یکینورتکلا متسیس   متسیس تستس   ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 60 ھحفص 26 
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تخاسریز تاطابترا  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 11 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5436124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  زدهد -  لکتفه و  زکارم  رد  هچضوح  بصن  یشکلباک و  ، یرافح تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000437 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/05/17 زاین :  خیرات 

لگتفه رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم راکنامیپ  هدهع  هب  ...و )  همیب  تایلام ،  ینوناق (  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  یتایلام  همانراهظا  زا  لصف  نیرخآ  همیب و  باسحاصافم  هیارا 

دیئامرف لصاح  سامت  نایوفطصم  سدنهم  سامت 09373789510  هرامش  اب  لاوس  هنوگره  تروصرد  هعلاطم و  یتسویپ  لیاف 

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

333618-0613  ، 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

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5436247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها هاگدورف  هکبش -  ینابیتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005691000024 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  یراذگ و  تمیق  اضما و  رهم و  کرادم  هیلک  ددرگ  مادقا  تسویپ  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165813343 یتسپ :  دک  زاوها ،  یللملا  نیب  هاگدورف  نارادساپ  راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34434514-061  ، 34434606-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434606-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم زدهد -  -  زدهد وو   لکتفه   لکتفه زکارم   زکارم ردرد   هچضوح   هچضوح بصن   بصن وو   یشکلباک   یشکلباک ،، یرافح یرافح تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3030

زاوها زاوها هاگدورف   هاگدورف هکبش -  -  هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 60 ھحفص 27 
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5436312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم رترونیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000371 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص ریژه  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 3048   kVA 3 ناوت  AC هب  DC روترونیا الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/27 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138336-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارا هاگدورف  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5436342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش ینابیتشپ  یرادهگنو و  سیورس  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001428000002 زاین :  هرامش 
کارا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

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

.دشاب اراد  ار  کتنج  همانیهاوگ  نینچمه  نابیتشپ و  هکبش و 3  دیرگ 3  یتسیاب  یم  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دندرک یم  فذح  دننکن  یراذگ  راب  ار  تمیق  زیلانآ  هک  ییاه  تکرش 

3818889891 یتسپ :  دک  کارا ،  هاکدورف  یلامش -  یدنبرمک  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38868011-086  ، 33689001-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33689002-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم رترونیا   رترونیا ناونع : : ناونع 3232

هکبش هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگنو   یرادهگنو سیورس   سیورس دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 3333

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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یوضر ناسارخ  یکشزپماد  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 12 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5436416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( هباشم دک  ناریا   ) تسویپ لیاف  قبط  روتپادآ  اب  هارمه  نفلت  یشوگ   cisco ip phone7962 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000046000028 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایرآ ناب  هداد  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO IP VIDEO PHONE یتراجت مان   7985G لدم هکبش  تحت   IP نفلت الاک :  مان 

هاگتسد 65 دادعت : 
1401/04/19 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیشاب  هتشاد  سامت  اواف  هرادا  لوئسم  سیونشوخ  سدنهم  یاقا  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 233  05136228111

9187113446 یتسپ :  دک  قاثیم ،  هار  هس  هب  هدیسرن  شناد -  هار  هس  یوربور  ییایسآ -  هداج  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36228111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36228128-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  تراجتو  ندعم  تعنص ، 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 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

5436463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  ساسا  رب  زاین  دروم  تاقلعتم  اب  نژیو  مروتسا 2  یرادرب  هشقن  دابهپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003481000010 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دنلب یامنارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نامسآ  دنلب  یامنارف  هدنزاس  عجرم  مروتسا 2  یتراجت  مان   VTOL DRONE زاورپ دومع  داپهپ  الاک :  مان 

نامسآ
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  ساسا  رب  زاین  دروم  تاقلعتم  اب  نژیو  مروتسا 2  یرادرب  هشقن  دابهپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591653636 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  - تیریدم نابایخ  - یرهطم دیهش  راولب  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7430734-0917  ، 33334997-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33344079-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت   IPIP نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 3434

زاین زاین دروم   دروم تاقلعتم   تاقلعتم اباب   نژیو   نژیو   22 مروتسا   مروتسا یرادرب   یرادرب هشقن   هشقن دابهپ   دابهپ ناونع : : ناونع 3535

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

5436469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروپ 1000 و 2 یاراد 16  گیگ  تروپ  چیئوس 16  ( مود  SFP تروپ کنیل و 2  پآ  تروپ  یاراد 2   POE تروپ چیئوس 24  ( کی تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
POE تروپ چیئوس 5  موس )  SFP تروپ

1101020002000022 زاین :  هرامش 
تالدابم هیزجت و  یربهار  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ربا هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  سیس  پیآ  یتراجت  مان   24100P6/720W لدم کنیل 1000  پآ  ددع  اب 2   POE تروپ هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ایشرپ هدیا 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریملام 09356171314 یاقآ  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش  دشاب .  لخاد  تادیلوت  زا  دیاب  هاگتسد.تسویپ  لیاف  قباطم  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1318911155 یتسپ :  دک  یتسپ ،  هلدابم  شزادرپ و  یلم  زکرم  رگشل  هار  راهچ  یبونج  رگراک  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61929146-021  ، 61929147-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66454348-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

POEPOE  تروپ تروپ هکبش  2424   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 3636
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 60 ھحفص 30 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ene6u9t9n9mlw?user=37505&ntc=5436469
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5436469?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تخاسریز تاطابترا  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 11 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5436541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  یرونربیف -  ییاسانش  یاهکریت  یزیمآ  گنر  بصن و  هیهت ،  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000438 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/05/17 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم راکنامیپ  هدهع  هب  ...و )  همیب  تایلام ،  ینوناق (  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  یتایلام  همانراهظا  زا  لصف  نیرخآ  همیب و  باسحاصافم  هیارا 

دیئامرف لصاح  سامت  نایوفطصم  سدنهم  سامت 09373789510  هرامش  اب  لاوس  هنوگره  تروصرد  هعلاطم و  یتسویپ  لیاف 

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

333618-0613  ، 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

یوضر ناسارخ  شرورپ  شزومآ و  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 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

5436924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرونربیف یرونربیف ییاسانش   ییاسانش یاهکریت   یاهکریت یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 3737

لیمکت لیمکت سنارفنک   سنارفنک قاتا   قاتا توص   توص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3838
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لیمکت سنارفنک  قاتا  توص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  ریغ  هب  یتسویپ  سکع  قباطم  توص  متسیس 

1101005865000085 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زاریش توصردنت  یکینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  ردنت  یتراجت  مان   PS-12 لدم  W 350 ناوت ویسپ  وگ  دنلب  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
راشفا روصنم  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  دناروه  یتراجت  مان   SH-150DC لدم هدننک  تکرش  سنارفنک  نوفورکیم  الاک :  مان 

ددع 39 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

راشفا روصنم  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  دناروه  یتراجت  مان   SH-150DC لدم تسایر  سنارفنک  نوفورکیم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
راشفا روصنم  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  دناروه  یتراجت  مان   SH-CSVS601 لدم گنیکرتوتا  چیئوس  الاک :  مان 

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

راشفا روصنم  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  دناروه  یتراجت  مان   VOICE9000 لدم  W 100 ناوت گولانآ  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
راشفا روصنم  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  دناروه  یتراجت  مان   SH-PAWS6064 لدم یراوید  وگ  دنلب  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یرادباسح دانسا  لیمکت  یزکرم و  رابنا  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 15   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  یزکرم  رابنا  هب  الاک  لیوحت  لمح و  هنیزه 

دراد تسویپ 

9178144753 یتسپ :  دک  بارس ،  هاگتسیا  زا  دعب  ینیمخ -  ماما  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32251070-051  ، 32217724-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227651-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناتسزوخ ناتسا  یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5436939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسیزهب هرادا  هخرک و  ناتسرهش  یتسیزهب  تامدخ  عمتجم  یاتید  یشک  لباک  یلخاد و  هکبش  زا  یشخب  تخاسریز  هعسوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هناگادج طیحم  ود  رد  شوش 

1101005622000003 زاین :  هرامش 
شوش ناتسرهش  یتسیزهب  هرادا  هدننک :  رازگرب 

شوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسرهش رد  بسک  زاوج  یاراد  یاه  هاگشورف  اه و  تکرش.دش  دهاوخ  هبساحم  ارجا  نامز  رد  هک  تسا  هدوزفا  شزرا  هبساحم  نودب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنرادرارق تیولوا  رد  ناسکی  طیارش  رد  ناتسزوخ  لامش  شوش و 

6155753658 یتسپ :  دک  شوش ،  ناتسرهش  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42825033-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42825033-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلام یرادا و  تنواعم  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5436951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  دادعت و  هب  وکسیس  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003814000023 زاین :  هرامش 

یلام یرادا و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
ناجیابرذآ ناریلد  نارتسگ  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco یتراجت مان   WS-C2960-24 لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 13 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619913131 یتسپ :  دک  یلام ،  یرادا و  تنواعم  - یلیبدرا ققحم  هاگشناد  هاگشناد - یاهتنا خ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31505021-045  ، 31505003-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513920-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسیزهب یتسیزهب تامدخ   تامدخ عمتجم   عمتجم یاتید   یاتید یشک   یشک لباک   لباک وو   یلخاد   یلخاد هکبش   هکبش زازا   یشخب   یشخب تخاسریز   تخاسریز هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 3939

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   دادعت   دادعت هبهب   وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4040
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هپس 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 16 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5436991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

تسویپ لیاف  رد  زاین  دروم  یاهالاک  ینف و  طیارش  ریاس 
1101030342000019 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
ریفس نازادرپ  هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   KDT یتراجت مان   KP-2402H3 لدم تروپ  باه 26  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134846968 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  بعش  تیریدم  نامتخاس  یهیقف  دیهش  ناتسرامیب  بنج  دنز  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36286530-071  ، 32301530-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32304861-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلام یرادا و  تنواعم  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5437034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  دادعت و  هب  هکبش  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003814000024 زاین :  هرامش 

یلام یرادا و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
نیپیلیف هدنزاس  روشک   APC یتراجت مان   AR3100 لدم  cm 107 قمع تینوی  یکشم 42  کر  الاک :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619913131 یتسپ :  دک  یلام ،  یرادا و  تنواعم  - یلیبدرا ققحم  هاگشناد  هاگشناد - یاهتنا خ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31505021-045  ، 31505003-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513920-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   2626 باه   باه ناونع : : ناونع 4141

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   دادعت   دادعت هبهب   هکبش   هکبش مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 4242

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

یلام یرادا و  تنواعم  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5437072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  دادعت و  هب  هکبش  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003814000025 زاین :  هرامش 

یلام یرادا و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
یدومحم هنمآ  هدننک  هضرع  عجرم   TP-LINK هدنزاس عجرم   TPLINK ACCESS POINT TL-WA901IND لدم هنایار  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

هاگتسد 48 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619913131 یتسپ :  دک  یلام ،  یرادا و  تنواعم  - یلیبدرا ققحم  هاگشناد  هاگشناد - یاهتنا خ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31505021-045  ، 31505003-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513920-045 :: 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

هیرشن5436303 تسیب  یارب  روشک  یملع  تایرشن  تیریدم  هناماس  هلاسکی  هحفص 13)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هیرشن5436304 تسیب  یارب  روشک  یملع  تایرشن  تیریدم  هناماس  هلاسکی  هحفص 13)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرتم5436318 هلت  هحفص 19)تازیهجت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ریواصت5436536 زاس  هریخذ  هحفص 46)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناوخ5436632 کالپ  نیبرود  هاگتسد  ود  هحفص 19)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هچرازاب5436998 یحارط  رذگ و  رانک  یور  هدایپو  یلگنج  تیاس  هحفص 13)یحارط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5437136 - لاشوپ هدنکم  راخبوتا -  رشیلوپ - )  ) تسوپ نیشام  یزیمور -  یگدنگ  داب  - روسرپمک  نیمات - 
 ... و

هحفص 19) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هکبش هکبش مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

درکرهش هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5436048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درکرهش هاگشناد  کینیلک  نابایخ  ییانشور  یارجا  تایلمع  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003935000115 زاین :  هرامش 

درکرهش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

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

.دامرف سامت  یرادا  تقو  رد  سامت 32324452  هرامش  اب  یلامتحا  تالاوس  دوجو  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818634141 یتسپ :  دک  ناماس ،  هداج  رتمولیک 2  - ربهر راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32321642-038  ، 32324401-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32324440-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درکرهش درکرهش هاگشناد   هاگشناد کینیلک   کینیلک نابایخ   نابایخ ییانشور   ییانشور یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 4444

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

5436178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قباطم   ) ناوخ کالپ  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000221 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رظان قفا  انیب  هدننک  هضرع  عجرم   TITEK یتراجت مان   TIS-M2473-WSML لدم  IP ناوخ کالپ  هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/20 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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اشگلد یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5436224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دوش هئارا  یتسویپ  طیارش  ءاهب و  مالعتسا  قبط  تمیق   . رباعم یشک  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005614000004 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  اشگلد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کیلیرکا گنر  الاک :  مان 

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

یهاشکلم رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رباعم یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6997163799 یتسپ :  دک  ادهش ،  نادیم  اشگلد -  یهاشکلم ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33850557-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33850557-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم  ) ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4545

 . . دوش دوش هئارا   هئارا یتسویپ   یتسویپ طیارش   طیارش وو   ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط تمیق   تمیق  . . رباعم رباعم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4646

یرادرهش یرادرهش کیفارت   کیفارت نامزاس   نامزاس یعاجترا   یعاجترا یایا   هناوتسا   هناوتسا وو   یندچ   یندچ خیم   خیم لگلگ   یکیفارت ،  ،  یکیفارت یاهولبات   یاهولبات عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نامرک

نامرک 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

5436315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک یرادرهش  کیفارت  نامزاس  یعاجترا  یا  هناوتسا  یندچ و  خیم  لگ  یکیفارت ،  یاهولبات  عاونا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095323000002 زاین :  هرامش 

نامرک یرادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
قرش هار  نیذآ  هدننک  هضرع  عجرم  پیت 3  یروبنز  هنال  گنربش  اب  هداس   50x14 cm لیطتسم امن  ریسم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.310 دک  cm 75 زیاس ناتروی  یلپ  سنج  یا  هرک  گنربش  میدق  حرط  یکیفارت  یا  هناوتسا  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.802 دک  15x15 cm زیاس یندچ  یکیفارت  خیم  لگ  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   cm 37 زیاس هریاد  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 150 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   30x60 cm زیاس لیطتسم  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

ییایرآ سیدنت  نایوج  هار  هدننک  هضرع  عجرم  ییایرآ  سیدنت  نایوج  هار  هدنزاس  عجرم  ینهآ   40x40 cm زیاس یعبرم  راد  میرف  یرهش  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 150 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
ییایرآ سیدنت  نایوج  هار  هدننک  هضرع  عجرم  ییایرآ  سیدنت  نایوج  هار  هدنزاس  عجرم  ینهآ   60x60 cm زیاس یعبرم  راد  میرف  یرهش  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

عجرم نمیا  وترپ  دامن  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-411 دک  50x75 cm زیاس زبس  لیطتسم  راد  میرف  گنربش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
نمیا وترپ  دامن  یناگرزاب  هدننک  هضرع 

ددع 150 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

عجرم نمیا  وترپ  دامن  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-22150 دک  20x60 cm زیاس زمرق  لیطتسم  راد  میرف  گنربش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
نمیا وترپ  دامن  یناگرزاب  هدننک  هضرع 

ددع 150 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلاس  هس  یسدنهم  هدر  گنربش  هزیناولاگ و  راد  میرف  اهولبات  قرو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامرک رد  نامزاس  رابنا  برد  لیوحت 

دشاب یم  هدننک  دیلوت  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

7619794864 یتسپ :  دک  هرامش 37 ،  هچوک  ناگدازآ  راولب  نامرک  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32438630-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32438631-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ تلود  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5436325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ترخآ راولب  یکیفارت  مئالع  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093411000003 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  دابآ  تلود  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یدمرس اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  یتراجت  مان   cm 60 زیاس یهجو  هس  لکش  یراطخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 13 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

یدمرس اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  یتراجت  مان   m^2 1 زیاس عبرم  لکش  یتاعالطا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
یدمرس اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  یتراجت  مان   cm 60 زیاس هریاد  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

یدمرس اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  یتراجت  مان   60x60 cm زیاس عبرم  لکش  یرابخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
هار نایرآ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   m 3 عافترا  60x60 cm عطقم داعبا  کیتاتساورتکلا  گنر  اب  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

ناهفصا شیدنا  کین  یسدنهم   in 2/5 رطق  m 4 لوط یگدننار  ییامنهار و  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
ناهفصا شیدنا  کین  یسدنهم   in 2 رطق  m 3 لوط یگدننار  ییامنهار و  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

ناهفصا شیدنا  کین  یسدنهم   in 2 رطق  m 1/5 لوط یگدننار  ییامنهار و  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
هار نایرآ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   m 1/5 عافترا  20x40 cm عطقم داعبا  کیتاتساورتکلا  گنر  اب  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

قفش تعنص  باهش  هدننک  هضرع  عجرم  قفش  تعنص  باهش  یتراجت  مان   K1003 لدم یگدننار  ییامنهار و  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
راوخرب رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ترخآ راولب  یکیفارت  مئالع  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8341831177 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  راولب  دابآ - تلود  راوخرب ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45822010-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45821360-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

راولب راولب یکیفارت   یکیفارت مئالع   مئالع دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5436368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم و یمازلا  دیدزاب  دشابیم / یراک  زور  هیوست 45  دشابیم / تسویپ  تساوخرد  هب  لیاف  دشابیم / هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایزیزع مناخ  یمومع  طباور  ریدم  اب  یگنهامه 

1101030708000213 زاین :  هرامش 
یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  یتراجت  مان  دقاف   cm 75 زیاس دیفس  زبس و  گنر  هریاد  لکش  هلاس  رمع 7  اب  گنربش  تعرس  تیدودحم  عفر  یلیر  یتاعالطا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
امنهار ددرت  یسدنهم  هدننک 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طباور ریدم  اب  یگنهامه  دشابیم و  یمازلا  دیدزاب  دشابیم / یراک  زور  هیوست 45  دشابیم / تسویپ  تساوخرد  هب  لیاف  دشابیم / هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایزیزع مناخ  یمومع 

1985713871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  رایکدوک  نابایخ  یاهتنا  وجشناد  راولب  نیوا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71732205-021  ، 22180024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22180024-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنربش گنربش تعرس   تعرس تیدودحم   تیدودحم عفر   عفر یلیر   یلیر یتاعالطا   یتاعالطا ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 4949

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5436518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ یراذگراب  لیمکت و  یتسیاب  مالعتسا  یهگآ   ) تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  هفرط  ود  ییانشور  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094734000125 زاین :  هرامش 
رهش نیهاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یناخیلو سنوی  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  لدم 170  کراپ  ییانشور  غارچ  دربراک  یزلف  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاداهنشیپ تسیاب  یم  هدوب و  ( تسویپ لیاف   ) اهب مالعتسا  تاجردنم  هیلک  تیاعر  هب  فظوم  ناگدننک  تکرش  اذل  دشاب  یم  هباشم  الاک  ناریا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن یراذگراب  هناماسرد  لیمکت و  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  ار  دوخ 

8316613111 یتسپ :  دک  رهش ،  نیهاش  یرادرهش  ، هیمطاف نادیم  ، ینیمخ ماما  راولب  ، رهش نیهاش  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45225200-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45226989-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش دالوف  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5436593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش دالوف  یرادرهش  رظندروم  یاه  لحم  رد  هیلخت  یریگراب و  لمح  هیهت  لماش  شرف  کولب  عبرم  رتم  دیرخ 4800  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093426000055 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهشدالوف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهش دالوف  یرادرهش  رظندروم  یاه  لحم  رد  هیلخت  یریگراب و  لمح  هیهت  لماش  شرف  کولب  عبرم  رتم  دیرخ 4800   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8491843499 یتسپ :  دک  یربهر ،  راولب  رهشدالوف - ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52622001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52632317-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هفرط هفرط ودود   ییانشور   ییانشور هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 5050

شرف شرف کولب   کولب عبرم   عبرم رتم   رتم   48004800 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5436932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هسلجتروص 4175 ربارب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092228000010 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یدلگالوی  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناتسدرک انیس  کیفارت  یتراجت  مان   40x40 cm عبرم یراطخا  عون  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 

طوش رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یرادرهش ،  نامتخاس  جیسب  نابایخ  تایب ،  یزاغ  نابایخ  یدلگالوی ، رهش  ، طوش ناتسرهش  طوش ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5869193493

34351178-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34352221-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ5436632 کالپ  نیبرود  هاگتسد  ود  هحفص 19)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یراطخا یراطخا عون   عون ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5436180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تاصخشم  قبط   ) کیتاموتا برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005691000025 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
برد هدننک  هضرع  عجرم   LABEL یتراجت مان   EVOLUS 90 لدم  100x220 cm داعبا یا  هشیش  سنج  ناملآ  رکناد  روتوم  اب  لبال  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

کف نمیا  نازاس 
ددع 1 دادعت : 

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

دوش یم  ماجنا  الاک  بصن  لیوحت و  زا  دعب  زور  باسح 30 هیوست  ددرگ  مادقا  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165813343 یتسپ :  دک  زاوها ،  یللملا  نیب  هاگدورف  نارادساپ  راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34434514-061  ، 34434606-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434606-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط  ) ) کیتاموتا کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت کناب  تسپ  ود  هقطنم  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5436350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لبال 45 تاموتا  یا  هشیش  برد  روتوم  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوف یا  هشیش  برد  درب  ددع  کی 

تومیر  اب  هتلاح  دنچ  دیلک  ددع  کی 
هوکزوریف رد  یزادنا  هار  بصن و 

1201001632000016 زاین :  هرامش 
نارهت کناب  تسپ  ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ماگنه رد  اه  هنیزه  ریاس  بصن و  لقن  لمح و  زا  معا  اه  هنیزه  هیلک  انمض  ضیوعت   . یتناراگ لاس  ود  یاراد  لقادح   . دنبکا طبریذ  عجارم  دات  دروم  الاک  تیفیک  - 
دشاب زور  نامه  لیوحت  اب  هارمه  بصن  دشاب  یم  هدنشورف  دهع  هب  لحم  رد  ضیوعت  ای  بصن و  دیرخ 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/04/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا هگرب  روتکاف  رد  تایلام  باستحا  تروص  رد  رو  گولاتاک   . یداصتقا دک  زا  معا  دیرخ  زاین  دروم  تادنتسم  ریاس  هناماس و  رد  روتکاف  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف رد  شورف  زا  سپ  تامدخ  ینایتشپ و  وحن ه  یتناراگ .  جرد  نینچمه  لاسرا و  .داروم  ریاس  هدوزفا و 

1631713597 یتسپ :  دک  یدورو 14 ،  هشیدنا  کراپ  یوربور  یتعیرش  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81562633-021  ، 88472185-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88472079-021 :: 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

تومیر تومیر اباب   هتلاح   هتلاح دنچ   دنچ دیلک   دیلک ددع   ددع کیکی   لوف   لوف یایا   هشیش   هشیش برد   برد درب   درب ددع   ددع کیکی     4545 لبال   لبال تاموتا   تاموتا یایا   هشیش   هشیش برد   برد روتوم   روتوم ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشناریا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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 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

5436505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جورخ دورو و  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ تسیل  قبط 

1101091548000027 زاین :  هرامش 
رهشناریا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

لمآ یکشزپ  هورگ  ینامرد  یتشادهب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   JSZM056 لدم جورخ  دورو و  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جورخ دورو و  تیگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ تسیل  قبط 

دک رهشناریا ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  یوک 46 -  شبن  هر - )  ) ینیمخ ماما  راولب  رهشناریا -  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9916643535 یتسپ : 

37213891-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37213308-054 :: 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

بانیم نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5437062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا برد  کج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090571000077 زاین :  هرامش 

بانیم ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
رثوک ناگرزاب  نیحلاص  هدننک  هضرع  عجرم   GATE OPENER AUTOMATIC یتراجت مان  لدم 3549  گنیکراپ  برد  کیتاموتا  کج  الاک :  مان 

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

بانیم رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7981773591 یتسپ :  دک  هیریخ ،  روما  فاقوا و  هرادا  یور  هب  ور  رویرهش  نابایخ 17  تیالو  نادیم  بانیم  بانیم ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42225512-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42223286-076 :: 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

جورخ جورخ وو   دورو   دورو لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 5555

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد کجکج   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

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

ناوخ5436632 کالپ  نیبرود  هاگتسد  ود  هحفص 19)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نالیگ ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  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 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

5436066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  تاقلعتم  هتسب و  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003160000018 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  قباطم  - 

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

1401/04/20 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  فذح  مالعتسا  زا  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یراذگراب  لیمکت و  هناماس  رد  تسویپ  مرف  دشاب و  نالیگ  ناتسا  یموب  تسیاب  یم  هدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4164874319 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  نابایخ 115  شبن  راسلگ  تشر  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33726343-013  ، 33721545-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33721546-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ نالیگ یایا   هفرح   هفرح وو   ینف   ینف شزومآ   شزومآ لکلک   هرادا   هرادا تاقلعتم   تاقلعتم وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757

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

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

زا 60 ھحفص 46 
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5436142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003254000039 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریدگیا ینامرهق  یلعلضف  هدننک  هضرع  عجرم   VISION LITE یتراجت مان   VCO-PTZ27HP لدم  DVR هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

اکینور رثوک  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  اوهاد  هدنزاس  عجرم  اوهاد  یتراجت  مان   DTIPC/B5050XMRZ-WRM لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818613157 یتسپ :  دک  تراجت ،  ندعم و  تعنص ، نامزاس  یزوریپ - نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223000-038  ، 32223100-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221801-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

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

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

زا 60 ھحفص 47 
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سراف ناتسا  یزرواشک  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5436299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003107000498 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تراجت رصع  داعیم  هدننک  هضرع  عجرم   S-VISION یتراجت مان   J-SN520 لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

دنبشارف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  لحم  رد  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه  دصقم و  هب  لاسرا  تاعطق ،  هنیزه  لماش  روکذم  هتسبرادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب  یم  سراف  یزرواشک  داهج  نامزاس  تسارح  تیریدم  زا  هیدات  ذخا  هب  مزلم  لحم ، رد  هاگتسد  بصن  زا  لبق  هدنرب  هدننک  نیمات 

09171025233 سامت : 

7143686166 یتسپ :  دک  سراف ،  یزرواشکداهج  نامزاس  مرا  نابایخ  لوا  یدازآ  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6622813-0712  ، 32272180-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32299029-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5959

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

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

زا 60 ھحفص 48 
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سراف ناتسا  یزرواشک  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5436301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003107000498 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تراجت رصع  داعیم  هدننک  هضرع  عجرم   S-VISION یتراجت مان   J-SN520 لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

دنبشارف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  لحم  رد  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه  دصقم و  هب  لاسرا  تاعطق ،  هنیزه  لماش  روکذم  هتسبرادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب  یم  سراف  یزرواشک  داهج  نامزاس  تسارح  تیریدم  زا  هیدات  ذخا  هب  مزلم  لحم ، رد  هاگتسد  بصن  زا  لبق  هدنرب  هدننک  نیمات 

09171025233 سامت : 

7143686166 یتسپ :  دک  سراف ،  یزرواشکداهج  نامزاس  مرا  نابایخ  لوا  یدازآ  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6622813-0712  ، 32272180-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32299029-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6060

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

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

زا 60 ھحفص 49 
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مج رجف  زاگ  شیالاپ  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 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

5436453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن نویسادنوف  هارمه  هب  هزیناولاگ  یرتم  روات 6  لسکیپ و  اگم  یتظافح 5  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092273000196 زاین :  هرامش 

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یعیمس ریقف  یریصن  ربکا  یلع  هدننک  هضرع  عجرم   GMT یتراجت مان   GM-D430IRW لدم یتظافح  یاهمتسیس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

داگراساپ رصع  نایناریا  رف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LG یتراجت مان   LSI900S لدم هتسب  رادم  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

.دشاب هدش  تسویپ  تاصخشم  ساسارب  تسیاب  یم  داهنشیپ  هیارا  کالم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ ، مادقا  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  لاسرا  هب  تبسن  دوخ  تمیق  یراذگراب  اب  نامزمه  تسا  مزال 

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36264098-071  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن نویسادنوف   نویسادنوف هارمه   هارمه هبهب   هزیناولاگ   هزیناولاگ یرتم   یرتم   66 روات   روات وو   لسکیپ   لسکیپ اگم   اگم   55 یتظافح   یتظافح هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6161

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

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

زا 60 ھحفص 50 
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روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: 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 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

5436536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریواصت زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090966000145 زاین :  هرامش 

روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96 هدننک :  رازگرب 
عفرا دالوف  نهآ و  هدننک  هضرع  عجرم  نارامیس  یتراجت  مان   MPM-1345 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/19 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوشیم هدادتدوع  دشابن  داتدروم  هچنانچ  ددرگ  دیق  یتناراگ  تدمو  نامز   . ددرگ تمیق  نالعاو  هدهاشم  تسویپ  لیاف  یهباشتدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادباسح اب  قفاوت  قبط  تخادرپ 

9314855131 یتسپ :  دک  دورغاب ،  هداج  یادتبا  روباشین –  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42638001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42638001-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریواصت ریواصت زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6262
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ناتسزوخ ناتسا  یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5436852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسیزهب هرادا  هخرک و  ناتسرهش  یتسیزهب  تامدخ  عمتجم  یاتید  یشک  لباک  یلخاد و  هکبش  زا  یشخب  تخاسریز  هعسوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هناگادج طیحم  ود  رد  شوش 

1101005622000003 زاین :  هرامش 
شوش ناتسرهش  یتسیزهب  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
دادعت 100 دادعت : 

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

ناتسرهش رد  بسک  زاوج  یاراد  یاه  هاگشورف  اه و  تکرش.دش  دهاوخ  هبساحم  ارجا  نامز  رد  هک  تسا  هدوزفا  شزرا  هبساحم  نودب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنرادرارق تیولوا  رد  ناسکی  طیارش  رد  ناتسزوخ  لامش  شوش و 

6155753658 یتسپ :  دک  شوش ،  ناتسرهش  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42825033-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42825033-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسیزهب یتسیزهب هرادا   هرادا وو   هخرک   هخرک ناتسرهش   ناتسرهش یتسیزهب   یتسیزهب تامدخ   تامدخ عمتجم   عمتجم یاتید   یاتید یشک   یشک لباک   لباک وو   یلخاد   یلخاد هکبش   هکبش زازا   یشخب   یشخب تخاسریز   تخاسریز هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع
هناگادج هناگادج طیحم   طیحم ودود   ردرد   شوش   شوش

6363
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رهشوب ناتسا  ناناوج  شزرو و  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 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

5436891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  ملید  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  تاریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یراذگراب  رظن  دروم  کرادم 

1101004069000097 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515615378 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  مویداتسا  بنج  رصعیلو  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33343380-077  ، 33343436-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334386-077 :: 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

ددرگ ددرگ یراذگراب   یراذگراب رظن   رظن دروم   دروم کرادم   کرادم تسویپ   تسویپ حرش   حرش قبط   قبط ملید   ملید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت 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 :

زا 60 ھحفص 53 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cuk2bct7ykd7w?user=37505&ntc=5436891
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5436891?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسلگ ناتسا  تالیش  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5436931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000195000033 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  تالیش  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نارامیس  یتراجت  مان   SM-IPIRDS-4MP/MS لدم بش  رد  دید   MP 4 دنمشوه رتمیلیم  تباث 3/6  زنل  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نارامیس
هاگتسد 1 دادعت : 

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

کیکفت هب  داهنشیپ  هئارا  رد  نینچمه  دشاب و  یم  مالعتسا  نیا  کالم  تسویپ  تادنتسم  رد  جردنم  تاصخشم  افرص  دشاب و  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ مالعا  هعطق  ره  یاهب 

دشاب یم  یدقن  تروصب  رابتعا  دوجو  تروص  رد  ههام و  ود  تخادرپ  تلهم  اب 

4916687165 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  تالیش  لک  هرادا  یراکش - دیهش  راولب  ناگرگ - ناتسلگ - ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32345770-017  ، 32339326-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32339315-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6565
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هپس 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 16 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5436950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

تسویپ لیاف  رد  زاین  دروم  یاهالاک  ینف و  طیارش  ریاس 
1101030342000020 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-D235-F28 لدم هکبش  تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

موسکا ناژوف 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134846968 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  بعش  تیریدم  نامتخاس  یهیقف  دیهش  ناتسرامیب  بنج  دنز  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36286530-071  ، 32301530-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32304861-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5436178( تسویپ تاصخشم  قباطم   ) ناوخ کالپ  هحفص 36)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناوخ5436632 کالپ  نیبرود  هاگتسد  ود  هحفص 19)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5437136 - لاشوپ هدنکم  راخبوتا -  رشیلوپ - )  ) تسوپ نیشام  یزیمور -  یگدنگ  داب  - روسرپمک  نیمات - 
 ... و

هحفص 19) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  00   دادعت " ) " ) accessaccess  " " 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

هکبش5437072 هحفص 26)مزاول  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   زاین   زاین دروم   دروم یاهالاک   یاهالاک وو   ینف   ینف طیارش   طیارش ریاس   ریاس دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا دشاب   دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهعب   هدهعب لمح   لمح هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع 6666
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(( 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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهشوب ناتسا  نوخ  لاقتنا  نامزاس   :: 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

5436257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوخ لاقتنا  تهج  یزیمور  رلیسومه  یرادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003443000006 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایدم هوژپ  ویرآ  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   BMS هدنزاس عجرم   BMS یتراجت مان   TS2000 لدم نوخ  هسیک  یزیمور  رلیسومه  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دکناریا قبط   ، BMS/CENTRON یناپمک تخاس   TS2000 لدم یزیمور  رلیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ازخا 005  قاروا  طسوت  تخادرپ 

7515798479 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  سدق -  نادیم  هب  هدیسرن  یگنس  - نابایخ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336436-077  ، 33331904-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323960-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

bms :: 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

نوخ5436257 لاقتنا  تهج  یزیمور  رلیسومه  هحفص 56)یرادیرخ  )  bmsbms

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

دنمشوه5437080 تیریدم  متسیس  یروتارپا  ریمعت و  سیورس ، یرادهگن ، تایلمع  یارجا  یراذگاو 
(BMS  ) نامتخاس

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  00   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم5436142 نیبرود  بصن  هحفص 46)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نوخ نوخ لاقتنا   لاقتنا تهج   تهج یزیمور   یزیمور رلیسومه   رلیسومه یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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

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

هکبش5437072 هحفص 26)مزاول  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5436178( تسویپ تاصخشم  قباطم   ) ناوخ کالپ  هحفص 36)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناوخ5436632 کالپ  نیبرود  هاگتسد  ود  هحفص 19)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

اه5437030 نیبرود  تاموزلمو  تازیهجتو  ناوخ  کالپو  یتراظن  یاه  نیبرود  تازیهجت  بصنو  هیهت 
( گنیروتینام ) دنمشوه لرتنک  زکرمو 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " 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

ریواصت5436536 زاس  هریخذ  هحفص 46)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیفارت5436315 نامزاس  یعاجترا  یا  هناوتسا  یندچ و  خیم  لگ  یکیفارت ،  یاهولبات  عاونا  دیرخ 
یرادرهش

هحفص 36) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5437097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تقرس دض  ناشفبآ  اب  هارمه  لیتسا  یتلاوت  روخ  گنلیش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001183000026 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   AIM هدنزاس عجرم   AIM یتراجت مان   ICH 10x6.5 لدم  6/5x10 mm زیاس یکیتامونپ  روخ  گنلیش  یرن  گنیلپوک  الاک :  مان 

قلطم مادناوکن  دیجم  هدننک 
ددع 40 دادعت : 

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

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7158793136 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  خرس  لگ  نادیم  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118415-071  ، 37225022-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37216969-071 :: 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

تقرس5437097 دض  ناشفبآ  اب  هارمه  لیتسا  یتلاوت  روخ  هحفص 58)گنلیش  تقرس  ( تقرس دضدض  

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

تقرس تقرس دضدض   ناشفبآ   ناشفبآ اباب   هارمه   هارمه لیتسا   لیتسا یتلاوت   یتلاوت روخ   روخ گنلیش   گنلیش ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت کناب  تسپ  ود  هقطنم  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5436532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشادکاپ رد  بصن  رپما  سا 28  یپ  وت  یرطاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001632000019 زاین :  هرامش 

نارهت کناب  تسپ  ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ماگنه رد  اه  هنیزه  ریاس  بصن و  لقن  لمح و  زا  معا  اه  هنیزه  هیلک  انمض  ضیوعت   . یتناراگ لاس  ود  یاراد  لقادح   . دنبکا طبریذ  عجارم  دات  دروم  الاک  تیفیک  - 

دشاب زور  نامه  لیوحت  اب  هارمه  بصن  دشاب  یم  هدنشورف  دهع  هب  لحم  رد  ضیوعت  ای  بصن و  دیرخ 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  8 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا هگرب  روتکاف  رد  تایلام  باستحا  تروص  رد  رو  گولاتاک   . یداصتقا دک  زا  معا  دیرخ  زاین  دروم  تادنتسم  ریاس  هناماس و  رد  روتکاف  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف رد  شورف  زا  سپ  تامدخ  ینایتشپ و  وحن ه  یتناراگ .  جرد  نینچمه  لاسرا و  .داروم  ریاس  هدوزفا و 

1631713597 یتسپ :  دک  یدورو 14 ،  هشیدنا  کراپ  یوربور  یتعیرش  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81562633-021  ، 88472185-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88472079-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگشیامزآ5436025 یاه  هاگتسد  طبار  رازفا  مرن  هحفص 13)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ربراک5436316 شیوداپ 200 سوریو  یتنآ  هحفص 13)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یهاگشیامزآ5436405 یاه  تیک  هحفص 13)هعومجم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تشادکاپ5436532 رد  بصن  رپما  سا 28  یپ  وت  هحفص 58)یرطاب  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

سوریو5436558 یتنآ  هحفص 13)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم و5437004 نیبرود  اه ،  تخاسریز   ) لماش یریوصت  تراظن  متسیس  تازیهجت  دیرخ 
( تاقلعتم

هحفص 13) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تشادکاپ تشادکاپ ردرد   بصن   بصن رپما   رپما   2828 ساسا   یپیپ   وتوت   یرطاب   یرطاب ناونع : : ناونع 6969

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

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

زا 60 ھحفص 59 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 60 ھحفص 60 
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