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

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 12

140 1140 1 ریت   ریت   1515 هبنش   هبنش راهچ   راهچ 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   150هکس ,340 , 000150 ,340 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   142هکس ,460 , 000142 ,460 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 14,8002 سیئوس14,800 سیئوس کنارف   324,900324,900کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 83,000هکس , 00083,000 , اداناک000 اداناک رالد   242رالد , 100242 , ناتسبرع100 ناتسبرع لایر   91لایر , 16091 , 160

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس ,500 , 00052 ,500 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   31نورک ,30031 ,300

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا13,887,00013,887,000یالط سیلگنا دنوپ   نپاژ375,920375,920دنوپ نپاژ نینی   دصکی   234,390234,390دصکی

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
((6767))

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

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

زا 72 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 38  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 25

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 53

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 58

( یهگآ دادعت 9  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 58

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

( 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  • --

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

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

زا 72 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا هدننک  نفلت   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

( 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 2  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

( یهگآ دادعت 8  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

( 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 72 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 72 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زودهالک دیهش  عیانص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ات 12 وهرامش تعاس 8  زا   ) یهگآ راشتنا  خیرات  زا  زور  تدم 10  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ات 17)  14

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

5444480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 | هرامش هصقانم   ) نارحب تامازلا  قباطم  یلوسپک -  روات  گنیتیال  دیرخ  هرامش 140113 ) هصقانم   ) AIP متسیس دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هب یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  هرامش 140142 ) هصقانم   ) نت هب 50  نت  زا 25  لیقثرج  ءاقترا  هرامش 140143 ) هصقانم  یرارطضا  قرب  نیمأت  حیحصت و  140114)

دیامن شرافس  عاجرا  یکیکفتاپ ) یلک  تروص  هب   ) طیارش دجاو  ناراکنامیپ 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  عب  لایر  دانسا 5/000/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناگرزاب تنواعم  زودهالک - |  دیهش  عیانص  جرک - ) میدق  هداج   ) حتف هارگرزب  رتمولیک 17  نارهت -   :: سردآ سردآ

رتگنرود 02166282860 یلخاد 1140   66283260-021 :: 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

ییافوکش یروآون و  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093596000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5444752 :: هرازه هرازه :: 1401/05/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

،VOIP هکبش ، ینابیتشپ  ناربراک ، یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  ینابیتشپ  زا  معا  تاعالطا  یروانف  هزوح  رد  ناربراک  ینابیتشپ  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شزومآ صصختم و  یورین  رفن  ندرامگ 4  راک  هب  اب  یرادا ، تالآ  نیشام  زا  یرادهگن  ینابیتشپ و  رتاتئ ، یفمآ  تاسلج و  نلاس  نیالنآ و  تاسلج  ینف  ینابیتشپ 

هدید 
ییافوکش  یروآون و  قودنص  هدننک :  رازگرب 

، هکبش ینابیتشپ  ناربراک ، یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  ینابیتشپ  زا  معا  تاعالطا  یروانف  هزوح  رد  ناربراک  ینابیتشپ  تامدخ  ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
صصختم و یورین  رفن  ندرامگ 4  راک  هب  اب  یرادا ، تالآ  نیشام  زا  یرادهگن  ینابیتشپ و  رتاتئ ، یفمآ  تاسلج و  نلاس  نیالنآ و  تاسلج  ینف  ینابیتشپ  ، VOIP

هدید شزومآ 

لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1401/07/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 24 یقرش  دور  هدنیاز  هچوک  اردصالم  نابایخ  سیدرپ  نابایخ  کنو  نادیم   ، 1991913111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلوسپک یلوسپک روات   روات گنیتیال   گنیتیال - - AIPAIP متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

تاعالطا تاعالطا وو   یروانف   یروانف هزوح   هزوح ردرد   ینف   ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 72 ھحفص 5 
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یزکرم ناتسا  رد  کارا  یرادرهش  یاه  ناتسمارآ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005111000036 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5444833 :: هرازه هرازه :: 1401/05/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمجح  تروص  هب  کارا  یرادرهش  هناگشش  قطانم  زکرم و  یرادرهش  یزاسدنتسم  ریثکت و  پیات ، روما  ماجنا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم  ناتسا  کارا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یمجح  تروص  هب  کارا  یرادرهش  هناگشش  قطانم  زکرم و  یرادرهش  یزاسدنتسم  ریثکت و  پیات ، روما  ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
43,491,157,569 یلام :  دروآرب 

 654,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,175,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:00 تعاس : 1401/06/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یتشهب دیهش  یوک  زاف 2  یادتبا  یگدنزاسداهج  نابایخ  کارا   ، 3813993998 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01 - 146 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/4/18  دانسا  تفایرد   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445204 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  زا  ینابیتشپ  تایلمع  ماجنا  باعشنا و  شورف  شورف و  زا  سپ  تامدخ  یژرنا ، شورف  باسحتروص  رودص  هبساحم و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام ماجنا 10  تدم 

غلم 1.264.880.000 هب  ای ..  یزکرم  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رد یتینما OWASP و  همانیهاوگ  و  کی ) هبتر   ) روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یکیتامروفنا  یاهتکرش  تیحالص  زارحا  یدنب و  هبتر  همانیهاوگ  هئارا  لایر - 

دش دهاوخن  ییاشگزاب  دنشاب  اه  همانیهاوگ  نیا  دقاف  هک  یناراکنامیپ  داهنشیپ  تسا و  یمازلا  لوصحم  یاتفا  یهاوگ  اتفا ، مالعا  تروص 

:: سردآ سردآ

تاکرادت روما   32299685 :: نفلت :: setadiran.ir Tavanir .org.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاسدنتسم یزاسدنتسم وو   ریثکت   ریثکت پیات ، ، پیات روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 33

زازا ینابیتشپ   ینابیتشپ تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا وو   باعشنا   باعشنا شورف   شورف وو   شورف   شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ یژرنا ، ، یژرنا شورف   شورف باسحتروص   باسحتروص رودص   رودص وو   هبساحم   هبساحم یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
رازفا رازفا مرن   مرن

44

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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   داهنشیپ 1401/06/29هرامش رابتعا  خیرات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/06/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445235 :: هرازه هرازه :: 1401/06/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اههاچریاس زاین  تروص  رد  نورام  زاگ  تفن و  تکرش  یاه  هاچرد  هدرتسگ  یراکدیسا  تامدخ  زا  هدافتسا  م م  / 0124/00 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  251/522/000/000 دروارب غلبم 

لایر  نیمضت 8/930/447/500  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دانسا 7/614/000  دیرخ  غلبم 

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجیابرذآ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

azrec.co.ir :: عبنم :: 1401/05/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5444253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخاس زا  نیرفآ  لاغتشا  ناینب و  شناد  دیلوت ،  لاس  رد  یربهر  مظعم  ماقم  تایونم  یارجا  یاتسار  رد  ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
عیزوت قوف  لاقتنا و  هکبش  هزوح  رد  ناینب  شناد  لوا و  راب  دیلوت  تالوصحم 

ینوناق یاهتیفرظ  زا  هدافتسا  اب  یربیاس  تینما  تاعالطا و  یروانف  تارباخم ، یریگ ، هزادنا  تظافح و  طخ ، تسپ ، لماش  تالوصحم  تخاس  یراذگاو 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تازیهجت تیفیک  لرتنک  تاقیقحت و  رتفد  رایرهش ، نامتخاس  یغاب  رالغاب  یحیرفت  عمتجم  بنج  ، رایرهش داتسا  راولب  زیربت ،  :: سردآ سردآ

04131073034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

0413385360 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاچرد هاچرد هدرتسگ   هدرتسگ یراکدیسا   یراکدیسا تامدخ   تامدخ زازا   هدافتسا   هدافتسا ناونع : : ناونع 55

یربیاس یربیاس تینما   تینما وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تارباخم ، ، تارباخم یریگ ، ، یریگ هزادنا   هزادنا وو   تظافح   تظافح طخطخ ، ، تسپ ، ، تسپ لماش   لماش تالوصحم   تالوصحم تخاس   تخاس یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 66

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

زیربت یرادرهش  یلیر  لقن  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 10:30  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 10:30  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیربت یرهش  راطق  کی  طخ  یلگ  لئا  هنایاپ  مود و  لوا و  یاهزاف  رد  گنیلانگیس  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  تایلمع  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تازیهجت  تاسیسات و  ای  تاطابترا  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد 

.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه 

زیربت یرادرهش  یلیر  لقن  لمح و  نامزاس  نمهب  راولب 29  زیربت ،  :: سردآ سردآ

04133290427 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

04133290066 :: 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

تاعالطا5444752 یروانف و  هزوح  رد  ینف  ینابیتشپ  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شورف5445204 شورف و  زا  سپ  تامدخ  یژرنا ، شورف  باسحتروص  رودص  هبساحم و  یراذگاو 
رازفا مرن  زا  ینابیتشپ  تایلمع  ماجنا  باعشنا و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

گنیلانگیس گنیلانگیس متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 77

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

یبونج ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003599000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5444856 :: هرازه هرازه :: 1401/05/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب  یم  لاس 1401  یرادهار  ءاهب  تسرهف  ساسا  رب  دروارب  هام و  دادرارق 12  نیمضت  هرود  هام و  دادرارق 8  یارجا  تدم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج  ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یبونج  ناسارخ  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاههار  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
14,999,977,202 یلام :  دروآرب 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم 

خروم هرامش 123402/ت50659 ه  یغالبا  یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نآ  قفو  لیذ  یاهدنب  زا  یکی  تروص  هب  تسیابیم  نیمضت  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 
.دوش میلست  رازگهصقانم  هاگتسد  هب  هیهت و   22/09/94

یبونج  ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هجو  رد  قوف  غلبم  لداعم  یکناب  همانتنامض  لصا  فلا -
یبونج  ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هجو  رد  قوف  غلبم  لداعم  دقن  هجو  زیراو  یکناب  شیف  لصا   – ب

13:00 تعاس : 1401/08/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لمح یرادهار و  لک  هرادا  یرافغ 25 -  نابایخ  شبن  دنجریب –  یبونج –  ناسارخ   ، 9717833115 یتسپ :  دک  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یداصتقا 411451918139 دک  یلم 14003232766  هسانش  یتسپ 9717833115  دک   056  - 32342137-9 نفلت :  یا  هداج  لقن  و 

:: 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

ناتسا ناتسا یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاه   یاه هار   هار درس   درس یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 72 ھحفص 9 
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن و  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبونج

یبونج ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003599000020 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5444864 :: هرازه هرازه :: 1401/05/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب  یم  لاس 1401  یرادهار  ءاهب  تسرهف  ساسا  رب  دروآرب  هام و  دادرارق 60  نیمضت  هرود  هام و  ارجا 8  تدم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج  ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

.دشاب  یم  یبونج  ناسارخ  ناتسا  رد  هشیبرس  دنجریب -  روحم  فسوخ و  دنجریب -  روحم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
49,659,314,909 یلام :  دروآرب 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,483,000,000 نیمضت :  غلبم 

خروم هرامش 123402/ت50659 ه  یغالبا  یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نآ  قفو  لیذ  یاهدنب  زا  یکی  تروص  هب  تسیابیم  نیمضت  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 
.دوش میلست  رازگهصقانم  هاگتسد  هب  هیهت و   22/09/94

یبونج  ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هجو  رد  قوف  غلبم  لداعم  یکناب  همانتنامض  لصا  فلا -
یبونج  ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هجو  رد  قوف  غلبم  لداعم  دقن  هجو  زیراو  یکناب  شیف  لصا   – ب

13:00 تعاس : 1401/08/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لمح یرادهار و  لک  هرادا  یرافغ 25 -  نابایخ  شبن  دنجریب –  یبونج –  ناسارخ   ، 9717833115 یتسپ :  دک  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یداصتقا 411451918139 دک  یلم 14003232766  هسانش  یتسپ 9717833115  دک   056  - 32342137-9 نفلت :  یا  هداج  لقن  و 

:: 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

یسرجوین یسرجوین بصن   بصن وو   لمح   لمح تخاس ،  ،  تخاس حلاصم ،  ،  حلاصم هیهت   هیهت 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 72 ھحفص 10 
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رهش نیهاش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094734000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5444960 :: هرازه هرازه :: 1401/05/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- مزال نداس  یراکشوج و  یراک  خاروس  یراک  شرب  اب  هارمه  زاین  دروم  تالاصتا  ههیلک  یلاخوت و  یاه  لیفورپ  زا  هدرن  ظافح و  بصن  تخاس و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هنوتب و یریگ  هکل  نغور  گنر  اب  رتسآ  یراک  هنوتب  گنز  دض  ندز  سرب  ای  هدابمس  لماش  قرو  یلاخوت و  لیفورپ  ظافح  هدرن و  لماک  یزیمآ  گنر  حلاصم و  هیهت 

.تراظن  هاگتسد  راک  روتسد  بسحیلیمکت  تایلمع  هیلک  تراظن -  هاگتسد  رظن  قبط  هیور  گنر 
رهش  نیهاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تایلمع اب  بسانتم  ییارجا  ناوت  ینف و  تیحالص  نینچمه  یرارت و  هار و  ای  هینبا  هبتر 5  یاراد  لقادح  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
.دنیامن  یراذگراب  هناماس  رد  ار  هدش  ماجنا  هباشم  یاهراک  هموزر  تسیاب  یم  ناراکنامیپ  اتسار  نیا  رد  .دنشاب  هژورپ  عوضوم 

14,800,000,000 یلام :  دروآرب 

 5,450,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   740,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:30 تعاس : 1401/05/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هیمطاف نادیم  رهش -  نیهاش   ، 8316613111 یتسپ :  دک  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  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

یبالیس یبالیس یراذگ   یراذگ هدرن   هدرن یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع 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 72 ھحفص 11 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

جوسای هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001548000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5444744 :: هرازه هرازه :: 1401/05/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 1403 تخادرپزاب اب  یمالسا  هنازخ  دانسا  اب  تخادرپ  قیرط  زا  یر ) سکیا  )X-RAY هاگتسد کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جوسای  هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

تخادرپزاب اب  یمالسا  هنازخ  دانسا  اب  تخادرپ  قیرط  زا  یر ) سکیا  )X-RAY هاگتسد کی  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

15:00 تعاس : 1401/06/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

جوسای هاگدورف  - جوسای  ، 7591496131 یتسپ :  دک  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ییافوکش یروآون و  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093596000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5444769 :: هرازه هرازه :: 1401/05/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادیارس  یکینورتکلا و  تظافح  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  گنیروتینام  متسیس  یروتارپا  یکیزیف و  تظافح  ینابهگن ،  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییافوکش  یروآون و  قودنص  هدننک :  رازگرب 

یرادیارس یکینورتکلا و  تظافح  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  گنیروتینام  متسیس  یروتارپا  یکیزیف و  تظافح  ینابهگن ،  تامدخ  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,550,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1401/07/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 24 یقرش  دور  هدنیاز  هچوک  سیدرپ  نابایح  اردصالم  نابایخ  کنو  نادیم   ، 1991913111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  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

(( یریر سکیا   سکیا )) X-RAYX-RAY هاگتسد هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 111 1

یرادیارس یرادیارس وو   یکینورتکلا   یکینورتکلا تظافح   تظافح وو   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس یروتارپا   یروتارپا وو   یکیزیف   یکیزیف تظافح   تظافح ینابهگن ،  ،  ینابهگن 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 :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5444015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003019000010 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1548944911 یتسپ :  دک  کالپ 136 ، - یبونج - نازار  شبن  دامادریم - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22225300-021  ، 22225071-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26405348-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هبهب   طوبرم   طوبرم یاهتیلاعف   یاهتیلاعف وو   هرواشم   هرواشم یسیون ، ، یسیون همانرب   همانرب ناونع : : ناونع 1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: 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 20 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5444401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  هدش -  یرتسب  نارامیب  یاه  هدنورپ  قاروا  شریذپ  نکسا و  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000341 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف  یرادا -  نایاپ  تعاس  ات  خیرات 1401/4/21  ات  تسارح  دحاو  هب  دانسا  یکیزیف  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591794857 یتسپ :  دک  یرظتنم ،  دیهش  جوسای خ  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33221814-074  ، 33224721-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5444639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک هجدوبو  همانرب  نامزاس  یرازفا  مرن  یاه  هناماس  ذوفن  تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003871000122 زاین :  هرامش 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

33274399  : سامت هرامش  دش  دهاوخ  مالعا  یفیکو  ینف  یبایزرا  زا  سپ  هجیتندوش  هئارا  تسویپ  لیاف  قباطم  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1149943141 یتسپ :  دک  روشک ،  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  ارسشناد -  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33274751-021  ، 33271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33903653-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش یرتسب   یرتسب نارامیب   نارامیب یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ قاروا   قاروا شریذپ   شریذپ وو   نکسا   نکسا مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 1414

روشک روشک هجدوبو   هجدوبو همانرب   همانرب نامزاس   نامزاس یرازفا   یرازفا مرن   مرن یاه   یاه هناماس   هناماس ذوفن   ذوفن تست   تست ناونع : : ناونع 1515
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ناگزمره یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5444875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یلحم تامادقا  هدرخ  هناماس  ) تسویپ تاحیضوت  قباطم  رازفا  مرن  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004163000026 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هبترم 1 دادعت : 

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

تسا هدش  تسویپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916813541 یتسپ :  دک  تلود ،  ناتسوب  بنج  یبونج -  تلاسر  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33610469-076  ، 33610430-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33610430-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تراجت ندعم و  تعنص  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

vdi هژورپ یارجا  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مزال  یاه  سیورس  یمامت  اب  ربراک  ات 300  شرتسگ  تیفرظ  اب  ربراک  یارب 150   vgi horizon سیورس یصصخت  یدنبرکیپ  یزادنا و  هار 

یهگآ  لصا  رد  لماک  حرش  و ... 
1201000003000018 زاین :  هرامش 

تراجت ندعم و  تعنص  ترازو  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  - 

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

1401/04/20 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598754617 یتسپ :  دک  یهلادیهش ،  نامتخاس  یرتنالک  دیهش  نابایخ  یهلا  تاجن  داتسا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81762192-021  ، 88898067-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88898074-021 :: 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

...و5444501  CGS یاههاگتسیا گنیروتینام  متسیس  رازفا  مرن  تازیهجت و  تشادهگن  هحفص 16)ریمعت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نیبرود5445068 هکبش  تیریدم  هحفص 58)سنسیال  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سیورس سیورس یمامت   یمامت اباب   ربراک   ربراک   300300 اتات   شرتسگ   شرتسگ تیفرظ   تیفرظ اباب   ربراک   ربراک   150150 یارب   یارب   vgi horizonvgi horizon سیورس   سیورس یصصخت   یصصخت یدنبرکیپ   یدنبرکیپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع
مزال مزال یاه   یاه

1717

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5444501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوضر ناسارخ  زاگ  تکرش  ...و   CGS یاههاگتسیا گنیروتینام  متسیس  رازفا  مرن  تازیهجت و  تشادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092409000129 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هلولهاش قیرط  زا  یزاگ  یاهتخوس  عیزوت  زاگ ، دیلوت  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/21 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

، اتفا همانیهاوگ  هئارا  تاطابترا ، ای  تعنص  هجدوب ،  همانرب و  نامزاس  زا  طبترم  تیحالص  یهاوگ  ینمیا ، تیحالص  یراکنامیپ و  تیحالص  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  تسویپ  قبط  دانسا  ریاس  ریداقم و  تروص  تمیق ،  داهنشیپ  گرب  زاجم ، ءاضما  نابحاص  تارغت  یهگآ  نیرخآ 

9185837755 یتسپ :  دک  داشرا ،  عطاقت  مایخ -  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37072233-051  ، 37070-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37650741-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

...و ...و   CGSCGS یاههاگتسیا   یاههاگتسیا گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن وو   تازیهجت   تازیهجت تشادهگن   تشادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 1818
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ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5444673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش لصو  عطق و  یریگدروکر و  ینمیا ، مزاول  تالآ ، نیشام  یرادرب ، هرهب  یناسنا  یورین  نیمات  یراپس  نورب  مالعتسا  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
H/1401 لاس یدنبتشه – بانیم و  هیحان  هکبش 

1101004106000160 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

دادرارق 1401.06.31 نایاپ  خیرات  دادرارق 1401.03.01  عورش  خیرات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هیاپ غلبم  لایر   8,049,080,208

هکبش %10-0 لصو  عطق و  یریگدروکر و  ینمیا ، مزاول  وردوخ و  یناسنا و  یورین  شخب  بیرض 

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

33512344-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33512336-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لصو   لصو وو   عطق   عطق وو   یریگدروکر   یریگدروکر ینمیا ، ، ینمیا مزاول   مزاول تالآ ، ، تالآ نیشام   نیشام یرادرب ، ، یرادرب هرهب   هرهب یناسنا   یناسنا یورین   یورین نیمات   نیمات یراپس   یراپس نورب   نورب ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5444840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  ریداقم  تاصخشم و  قبط   breather with guard تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000457 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا حارط  انرب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ماسارف  یتراجت  مان   BTE-RM4I3O1TH لدم روتینام  کر   I/O تومیر الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: 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 لودج   لودج ریداقم   ریداقم وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   breather w ith guardbreather w ith guard ناونع : : ناونع 2020

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 10 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجیهال ژاپمپ  هاگتسیا  تاسیسات  تالاصتا  هلول و  حالصا  هارمه  هب  قیقد  رازبا  یریگ و  هزادنا  تازیهجت  یزاسزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005117000585 زاین :  هرامش 

نالیگ بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

رتم 1 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

ناجیهال رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب   HSE یهاوگ یاراد  هدوب و  یموب  دیاب  مرتحم  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تازیهجت تاسیسات  راکنامیپ :  هتشر 

.ددرگ جرد  تاحیضوت  رد  هارمه  نفلت  هرامش  افطل 

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

33368482-013  ، 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

ناجیهال ناجیهال ژاپمپ   ژاپمپ هاگتسیا   هاگتسیا تاسیسات   تاسیسات تالاصتا   تالاصتا وو   هلول   هلول حالصا   حالصا هارمه   هارمه هبهب   قیقد   قیقد رازبا   رازبا وو   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا تازیهجت   تازیهجت یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون 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

5445295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... ماد و نیبرود  تلوب -  نیبرود  کرحتم -  نیبرود  لماش  یریوصت  تراظن  هژورپ  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ 

یهگآ  لصا  رد  لماک  حرش 
1201000127000001 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  تاکرمگ  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
تسبل  1 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
نامرک نامرک ،  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618891143 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا  یمالسا -  یروهمج  راولب  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32118022-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32110497-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

 ...  ... وو ماد   ماد نیبرود   نیبرود تلوب -  -  تلوب نیبرود   نیبرود کرحتم -  -  کرحتم نیبرود   نیبرود لماش   لماش یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هژورپ   هژورپ زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

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

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

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

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

5444004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بعش تیریدم و  UPS یاههاگتسد هیلک  یا  هرود  سیورس  یزادنا و  هار  بصن و  ، لمح ، ضیوعت ، ریمعت  ، یرادهگن ، دیدزاب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دادرارق  تسیل و  حرشب  ناتسا 

1101003648000003 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هاگتسد 93 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9716643368 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  تیریدمادهش  نادیمدنجریب  یبونج  ناسارخ  ناتسا  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32213000-056  ، 32210060-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32224999-056 :: 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

روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5444120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم تبث  یارب  طقف  هدش  هدافتسا  دک  ناریا   bENTEL 424j لدم قیرح  افطاو  مالعا  متسیس  لنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403000736 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

سراپ نایوپ  تعنص  ناحارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   REZONTECH یتراجت مان   RFD-2000X لدم یزوس  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک زور  یس  تخادرپ.تمالس  تست  یزادنا و  هار  بصن و  هارمهب   bENTEL 424j لدم قیرح  افطاو  مالعا  متسیس  لنپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66726000-021  ، 66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: 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

ناتسا ناتسا بعش   بعش وو   تیریدم   تیریدم UPSUPS یاههاگتسد   یاههاگتسد هیلک   هیلک یایا   هرود   هرود سیورس   سیورس وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، لمح لمح ،، ضیوعت ضیوعت ،، ریمعت ریمعت  ، ، یرادهگن یرادهگن ،، دیدزاب دیدزاب ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق وو   تسیل   تسیل حرشب   حرشب

2323

.دشابیم .دشابیم تبث   تبث یارب   یارب طقف   طقف هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا دکدک   ناریا   ناریا   bENTEL 424jbENTEL 424j لدم   لدم قیرح   قیرح افطاو   افطاو مالعا   مالعا متسیس   متسیس لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: 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 08 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5444130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط   ) قیرح نالعا  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023000353 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
نایناریا رتسگ  ایرد  هدننک  هضرع  عجرم   zeta یتراجت مان   FEO2000 optical detector لدم دود  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یلایرو  ینف  داهنشیپ  کولاتاک.دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا.ددرگ  هبساحم  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  یموب و  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

7933189117 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  - بانیم هار  سیلپ  ور  هبور  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: 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

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5444220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد  قیرح  ءافطا  یاهلوسپک  زا  دیدزاب  یسرزاب و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091931000070 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هلولهاش قیرط  زا  یزاگ  یاهتخوس  عیزوت  زاگ ، دیلوت  سیورس :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5719996746 یتسپ :  دک  یولوم ،  راولب  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31998251-044  ، 33479228-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33479178-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط  ) ) قیرح قیرح نالعا   نالعا روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 2525

ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا یاهلوسپک   یاهلوسپک زازا   دیدزاب   دیدزاب وو   یسرزاب   یسرزاب هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2626

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5444374 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دشاب .  یم  تامدخ  حرش  قبط  یراذگ  تمیق  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094379000020 زاین :  هرامش 

نارهت رهش  ود  هقطنم  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 
تاراما هدنزاس  روشک   NATIONAL FIRE FIGHTING MANUFACTURING FAZCO یتراجت مان   FM لدم یزوس  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 

ناگنز دیون  ناویک  نارگ  هفرح  اراک  هدننک  هضرع  عجرم  یبرع  هدحتم 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1597653313 یتسپ :  دک  یدضع ، - دیهش  نابایخ  - دنز ناخ  میرک  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88921003-021  ، 88915400-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88921002-021 :: 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

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ   :: 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 00 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5444688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد  قیرح  ءافطا  یاهلوسپک  زا  دیدزاب  یسرزاب و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091931000073 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هلولهاش قیرط  زا  یزاگ  یاهتخوس  عیزوت  زاگ ، دیلوت  سیورس :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5719996746 یتسپ :  دک  یولوم ،  راولب  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31998251-044  ، 33479228-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33479178-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 2727

ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا یاهلوسپک   یاهلوسپک زازا   دیدزاب   دیدزاب وو   یسرزاب   یسرزاب هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5445086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  مالعتسا  قباطم  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یکدی  تاعطق  ددع  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
"P/F FIRE & GAS PROTECTION SYS " HOW

1101092416000201 زاین :  هرامش 
نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   GE هدنزاس عجرم   BR-3400055 لدم قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یکدی  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
هوک زیر  نیهب 

تس 2 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

رهم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسیمازلا هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپی  راذگرتاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایداجس  ای  هاش  دمحم  نایاقآ  دیرخ  مرتحم  ناسانشرا   : 071-52112704 سامت : 

یزرواشک هداز و  لیعمسا  نایاقآ  تاکرادت  دیرخ و  مرتحم  یاسور   071 - 52112710-11

7445139611 یتسپ :  دک  یتسپ ،  قودنص  رهم  ناتسرهش  سراف  ناتسا  رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52112704-071  ، 52724134-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726186-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   3838 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

P/F FIRE & GAS PROTECTION SYS "P/F FIRE & GAS PROTECTION SYS " تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا قباطم   قباطم قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ددع   ددع   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
""HOWHOW

2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامرف هعجارم  تسویپ  هب  کرادم  تفایرد  یارب   / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   / هرامش 0140019 هب  تخاس  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985002392 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   SAS Min-Min 1x2M cable Assy Kit لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

روشک  HILTI یتراجت مان  هسانش 386437  دک   MP-H110-119 M8/M10 assy لدم  mm 119 زیاس تاسیسات  تازیهجت  یرادهگن  بصن و  هلول  تسب  الاک :  مان 
یودام هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس 

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

روشک  HILTI یتراجت مان  هسانش 386413  دک   MP-HI 75-84 M8/M10 assy لدم  mm 84 زیاس تاسیسات  تازیهجت  یرادهگن  بصن و  هلول  تسب  الاک :  مان 
یودام هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس 

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

بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   DUCT ASSY-INTAKE یتراجت مان   E32 وسوم شکاوه  هعطق  باق  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   REGULATOR ASSY-ERT DR یتراجت مان   E23 وسوم پچ  تمس  ولج  هعطق  ربالاب  هشیش  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخاس یروانف  یسدنهم و  هرادا  رظن  ریز  ار  الاک  تخاس  یشهوژپ و  لحارم  البق  هک  دنشاب  یم  مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  یناگدنزاس  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب هدومن  یط  ناریا  یرافح  یلم  تکرش 

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

34148584-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 3030

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5443974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ادص یرتمیلیم  کج 3.5  اب   KVM-222 لدم کنیل  - ید  USB KVM تروپ چوس 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

1101096783000001 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هنایار مامتها  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  کنیل  ید  یتراجت  مان  لدم 222  تروپ  هکبش 2   KVM چیئوس الاک :  مان 
ددع  15 دادعت : 

1401/04/21 زاین :  خیرات 
هیولسع رهشوب ،  لیوحت :  لحم 

ادص یرتمیلیم  کج 3.5  اب   KVM-222 لدم کنیل  - ید  USB KVM تروپ چوس 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب زورب  یتناراگ  خیرات  ربتعم - یتناراگ  هارمهب 

.دشابیم هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه 
مراهچ هاگشیالاپ  برد  لیوحت 

7511893651 یتسپ :  دک  مراهچ ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  رهشوب -  ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31316005-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ادص ادص یرتمیلیم   یرتمیلیم   3.53.5 کجکج   اباب     KVM-222KVM-222 لدم   لدم کنیل   کنیل -- یدید   USB KVMUSB KVM  تروپ تروپ   22 چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131
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ناردنزام یکشزپ  مولع  هاگشناد  رهشهب  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب   :: 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 23 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5444016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخو تازیهجت  لماش  رهشهب  ءایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  ینامرد  یمیشو  یرورابان  شخب  هکبش  رتسب  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094410000010 زاین :  هرامش 

ناردنزام یکشزپ  مولع  هاگشناد  رهشهب  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

رهشهب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  اضماورهم و  تکرش  کرادم  هصقانم و  دانسا  یمامت  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4864166358 یتسپ :  دک  دابا ،  سابع  هداج  یادتبا  رهشهب  ناردنزام  رهشهب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34747619-011  ، 34579001-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34579009-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریالم هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5444036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سلریاو نتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000050000012 زاین :  هرامش 

ریالم هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ایرآ نویاپ  هدننک  هضرع  عجرم   WILINK یتراجت مان   SPA-31.5X-D لدم سلریاو  شید  نتنآ  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6571995863 یتسپ :  دک  ریالم ،  هاگشناد  کارا -  ریالم  هداج  رتمولیک 4  ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33339944-081  ، 33339881-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339880-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تامدخو تامدخو تازیهجت   تازیهجت لماش   لماش رهشهب   رهشهب ءایبنالا   ءایبنالا متاخ   متاخ ناتسرامیب   ناتسرامیب ینامرد   ینامرد یمیشو   یمیشو یرورابان   یرورابان شخب   شخب هکبش   هکبش رتسب   رتسب یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 3232

سلریاو سلریاو نتنآ   نتنآ ناونع : : ناونع 3333
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یبرغ ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5444062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبرغناجیابرذآ یاهقطنم  بآ  تکرش  هکبش  رورس و  قاتا  یرادهگن  ینابیتشپ و  هرواشم ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001453000015 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هدرشف  لیاف  ای  لیاف PDF و  کی  رد  هدش  هئارا  یاه  هگرب  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یتسپ 316 ،  قودنص  یبرغ  ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  نویوق  لپ  هب  هدیسرن  رنهاب  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5715895554 یتسپ : 

3198395-044  ، 33440092-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440091-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   رورس   رورس قاتا   قاتا یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هرواشم ، ، هرواشم ناونع : : ناونع 3434
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هاضق هوق  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5444119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دکنریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تمیق  مالعا  تسویپ  تسیل  قبط  ویسپ  تازیهجت 

1101004813000137 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.617 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 PVC هکبش لباک  الاک :  مان 
نتراک 19453 دادعت : 

1401/04/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یراک  هام  الاک 1  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ   - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  زاین  دروم  یاهن  دیرخ  لبق  تست  تهج  لباک  زا  رتم   90  – 2

دشاب یم  هاگتسد  اب  تکرش  دوخ  هدهع  رب  تست  دشاب - یالاب 7  دیاب  تست  رد  لباک  مورده   - 3

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

63972888-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ تمیق   تمیق مالعا   مالعا تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکنریا   دکنریا ناونع : : ناونع 3535
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هاضق هوق  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5444145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب لقادح 7  دیاب  تست  رد  لباک  مورده   ) CAT6 UTP LSZH 305m دنارگل هکبش  لباک 

یرتم هقلح 305   29
1101004813000136 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LEGRAND هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 1   CAT6A لدم  PVC شکور سنج   m 305 لوط  CAT6 UTP هکبش لباک  الاک :  مان 

هناگی تعنص  نایار  قرب  هدننک 
ددع 29 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یراک  هام  الاک 1  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ   - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  زاین  دروم  یاهن  دیرخ  لبق  تست  تهج  لباک  زا  رتم   90  – 2

.دشاب یم  هاگتسد  اب  تکرش  دوخ  هدهع  رب  تست  دشاب - یالاب 7  دیاب  تست  رد  لباک  مورده   - 3

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

63972888-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقلح هقلح   2929 دشاب ) ) دشاب لقادح  77   لقادح دیاب   دیاب تست   تست ردرد   لباک   لباک مورده   مورده  ) ) CAT6 UTP LSZH 305mCAT6 UTP LSZH 305m  دنارگل دنارگل هکبش   هکبش لباک   لباک دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع
یرتم یرتم   305305

3636

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

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

زا 72 ھحفص 31 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/eqcgfhfra89ks?user=37505&ntc=5444145
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5444145?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ریالم هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5444152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سلریاو نتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000050000015 زاین :  هرامش 

ریالم هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ایرآ نویاپ  هدننک  هضرع  عجرم   WILINK یتراجت مان   SPA-32.5X-D لدم سلریاو  شید  نتنآ  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دنیامن تسویپ  امتح  ار  روتکاف  شیپ  ددرگیم  اضاقت  ناگدننک  نیمات  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم دیسر 1403/10/24  رس  خیرات  هب  هنازخ  دانسا  تروص  هب  تخادرپ  هیوست و  هوحن ی  تسا  رکذ  هب  مزال 

 . دشاب یم  هباشم  دکناریا 
 . دامرف لصاح  سامت  هرامش 08132456516  اب  رتشیب  تعالطا  بسک  تهج 

6571995863 یتسپ :  دک  ریالم ،  هاگشناد  کارا -  ریالم  هداج  رتمولیک 4  ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33339944-081  ، 33339881-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339880-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجریس ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5444185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سلریاو سلریاو نتنآ   نتنآ ناونع : : ناونع 3737

یرتویپماک یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3838
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تسویپ تسیل  قبط  یرتویپماک  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092962000019 زاین :  هرامش 

ناجریس ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا دشر  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   KDK یتراجت مان  یریوصت  نوفیآ  رواپ   2x0/75 mm زیاس راد  شکور  یسم  لباک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

روکف هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم  لدم 001-460581  هیذغت  عبنم   V 4 یرطاب الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  یروهمج  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   GB 900 تیفرظ  10k SAS رورس کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

شرب کین  یناگرزاب  یتعنص و  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  هتسب  یرتم  لوط   mm 3 رطق  DIN/DIN دروک چپ  یرون  ربیف  الاک :  مان 
رتم 10 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ERICSSON هدنزاس عجرم   ERICSSON یتراجت مان   RDH 102 47/3 لدم دم  لگنیس   SFP لوژام الاک :  مان 

ریبدت وات  نیهب 
ددع 10 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتفرگ  سامت  هرامش 09132458607  اب  لاوس  نتشاد  تروص  رد  هدنشورف و  هدهع  هب  هدکشناد  ات  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7816916338 یتسپ :  دک  ناجریس ،  یکشزپ  مولع  هدکشناد  کیفارت .  کراپ  بنج  زامن  راولب  ناجریس .  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42340625-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42340626-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5444234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ALARM ANNUNCIATOR MODEL ADL-UV2432M تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034001843 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دنژآ هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  انشور  تراپ  دنژآ  هدنزاس  عجرم   MACO یتراجت مان   AU لدم ییولبات  روتیسنانآ  تینوی  مرالآ  هاگتسد  الاک :  مان 
انشور تراپ 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش رکذ  دراوم  یراذگراب  مدع  .ددرگ  یراذگراب  تسویپ  گرب  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  قباطم  هناگادج و  تیساب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یمن  دات  دروم  دنه  نیچ و  یالاک  تخاس  .ددرگ و  یم  داهنشیپ  لاطبا  بجوم 

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

83764961-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ALARM ANNUNCIATOR MODEL ADL-UV2432MALARM ANNUNCIATOR MODEL ADL-UV2432M ناونع : : ناونع 3939
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یبونج ناسارخ  بالضافو  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5444276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.هکبش تکوس  یو و  تیگدیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007012000185 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NEWROCK هدنزاس عجرم  کاروین  یتراجت  مان   FXS لدم لارتناس  نفلت  زکرم  تروپ  یو 8  تیگ  هکبش  هاگرد  الاک :  مان 

طابترا زارفا  وگ  مایپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  تسویپ  ینف  تاصخشم  دانسا و  یمامت  ءاضما  رهم و  دشاب  یمن  رظن  دم  یصاخ  دنرب  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  لاطبا  لباق  یداهنشیپ  تمیق  یتسویپ ، کرادم  ندوبن  لماک  تروص  رد  تسا  رکذ  هب  مزال 

9719873198 یتسپ :  دک  قرب ،  تسپ  یوربور  یدابع - یادهش  راولب  دنجریب - دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32214752-056  ، 32238167-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238167-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.هکبش .هکبش تکوس   تکوس وو   یویو   تیگدیرخ   تیگدیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 4040
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زاوها نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد   :: 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   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5444290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ws c 2960 x 24 psl چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000141000155 زاین :  هرامش 

نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هداد سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO CHINA هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C2960-24PC-L لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

شواک
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/21 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هداد  تمیق  تساوخرد  قبط   ، لحم رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6341773637 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  - یناثالم - یواب ناتسرهش  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36524336-061  ، 36522008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36522425-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5444316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ءاهب  مالعتسااب  قباطم   cisco catalyst 3560 G 24 ps تاصخشم اب   POE چیئوسددع دیرخ 15  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007006000130 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1684A لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهماب  ، تسویپ تاحفص  مامت  یرازگراب  هب  مزلم  ناگدننک  تکرش.دشاب  یم  تسویپ  ءاهب  مالعتسا  تمیقداهنشیپ  مرف  کالم.تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یرالاس )  ) هرامشاب 01732684412 تاعالطا  بسک  تهج  .دنشابیم  ربتعم  ءاضماو 

4917747911 یتسپ :  دک  تلادع 23 ،  جع - )  ) رصع یلو  نابایخ  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2037108-0938  ، 32254063-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32255640-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ws c 2960  x 24 ps lws c  2960  x 24 ps l چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4141

تسویپ تسویپ ءاهب   ءاهب مالعتسااب   مالعتسااب قباطم   قباطم   c isco catalyst 3560  G 24 pscisco catalyst 3560  G 24 ps تاصخشم   تاصخشم اباب     POEPOE  چیئوسددع چیئوسددع   1515 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5444372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هاگتسد  2  ) تسویپ تاصخشم  قباطم   HP DL 380G10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004767000041 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS439U لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نودب دیرخ  داهنشیپ  دک 002  هنازخ 1403/10/24  دانسا  قیرط  زا  تخادرپ  ) دشاب هتشاد  یتناراگ  لاسکی  لقادح  ، دشاب ون  یلصا و  رورس  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش مالعا  دیرخ  تردق  ظفح 

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

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

33554577-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HP DL 380G10HP DL 380G10 رورس رورس ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5444378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش یم  هداد  تدوع  تریاغم  تروص  ردو  دشاب  یم  الاک  حرش  تاصخشم  اب  قباطم  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094619000103 زاین :  هرامش 

ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
یکلم سابع  هدننک  هضرع  عجرم   TPLINK یتراجت مان   TL-PS310U لدم  MFP/Storage هکبش تحت  تنیرپ  رورس  الاک :  مان 

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

یرگرگ داژن  نیسح  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم   A4 TECH یتراجت مان   OP-720 لدم هنایار  سوام  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
یرگرگ داژن  نیسح  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم   A4 TECH یتراجت مان   KB-720 لدم هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

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

.دشاب یم  هدنشورف  اب  الاکو  یلامتحا  هنومن  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7581733689 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  نایوگدنت  دیهش  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223025-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225711-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیلک دیلک هحفص   هحفص هنایار -  -  هنایار سوام   سوام هکبش -  -  هکبش تحت   تحت تنیرپ   تنیرپ رورس   رورس ناونع : : ناونع 4444

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5444427 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  تبث  تهج  طقف  اهدک  ناریا.تسویپ  لیاف  قباطم.لباک   . هکبش تراک   . وکسیس لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403000732 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دصرد یبنروپ  اضرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS_C3750G_24PS_S لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ش

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

هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   TRAMCO یتراجت مان   LC - LC لدم  m 3 لوط یرون  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/04/21 زاین :  خیرات 
دیشمج تخت  ناروآ  الاک  لین  یدیلوت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SFP TRANSCIEVER یتراجت مان   MGBSX1 لدم هنایار   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/04/21 زاین :  خیرات 

ناجیابرذآ زادرپ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-10G-SR لدم یرتویپماک  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/21 زاین :  خیرات 
تاعالطا یروانف  نومنهر  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ASUS یتراجت مان   PEB-10G/57840-2T لدم هنایار   G 10 یسم هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یراکزور تخادرپ.دراد 30  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66726000-021  ، 66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباک لباک  . . هکبش هکبش تراک   تراک  . . وکسیس وکسیس لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5444440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکدی یرطاب  هارمه  هب  یتسد   gps هاگتسد دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قبط  تمیق  مالعا  - دشاب یم  هباشم  دکناریا 

1101093228000641 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هداز نابعش  امین  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   GARMIN هدنزاس عجرم   GARMIN یتراجت مان   GPSMAP 64S لدم یتسد   GPS هدنریگ الاک :  مان 
یئانیم

ددع 4 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

عجرم  SEPURA هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   SEPURA یتراجت مان   mAh 1880 نایرج تدش   STP/SC2 یتسد میس  یب  مویتیل  یرطاب  الاک :  مان 
ناتسزوخ طابترا  نیما  هدننک  هضرع 

ددع 2 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراجاغآ تفن  تکرش  هیدیما  لیوحت  -2 الاک لیوحت  زا  سپ  زور  نیگنایم 60  تخادرپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تست ) تهج  ) هصقانم هدنرب  طسوت  الاک  هنومن  لاسرا  -4 هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزه  -3

تساوخرد 09167690498 نیا  سانشراک  هرامش 

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

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

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکدی یکدی یرطاب   یرطاب هارمه   هارمه هبهب   یتسد   یتسد   gpsgps هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5444458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.رتورو هکبش  چیوس  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007012000184 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   TP-LINK یتراجت مان   TL-WPA281KIT لدم نیال  رواپ  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/04/23 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  تسویپ  ینف  تاصخشم  دانسا و  یمامت  ءاضما  رهم و  دشاب  یمن  رظن  دم  یصاخ  دنرب  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  لاطبا  لباق  یداهنشیپ  تمیق  یتسویپ ، کرادم  ندوبن  لماک  تروص  رد  تسا  رکذ  هب  مزال 

9719873198 یتسپ :  دک  قرب ،  تسپ  یوربور  یدابع - یادهش  راولب  دنجریب - دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32214752-056  ، 32238167-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238167-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتورو رتورو هکبش   هکبش چیوس   چیوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747
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رتشوش ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5444460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناراکنامیپ اب  تیولوا  تسویپ  ) هب  تاحیضوت  رتشوش (  ناتسرهش  تفارش  دیهش  رهش  رد  یرهش  قرب  هکبش  ثادحا  هعسوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هموح رتشوش و  حطس 

1101094479000013 زاین :  هرامش 
رتشوش ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
رتم 1 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
رتشوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راشف هکبش  رتم  طسوتم و 567  راشف  هکبش  رتم  ثادحا 152  رتشوش (  ناتسرهش  تفارش  دیهش  رهش  رد  یرهش  قرب  هکبش  ثادحا  هعسوت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هموح رتشوش و  حطس  ناراکنامیپ  اب  تیولوا  سنارت )  هاگتسد  دکی  بصن  فیعض و 

6451614588 یتسپ :  دک  رتشوش ،  قرب  عیزوت  تیریدم  یناقلاط  نابایخ  رتشوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36218980-061  ، 36222031-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36222030-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش ردرد   یرهش   یرهش قرب   قرب هکبش   هکبش ثادحا   ثادحا وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 4848
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5444528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکدی یرطاب  هارمه  هب  یتسد   gps هاگتسد دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قبط  تمیق  مالعا  - دشاب یم  هباشم  دکناریا 

1101093228000641 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراجاغآ تفن  تکرش  هیدیما  لیوحت  -2 الاک لیوحت  زا  سپ  زور  نیگنایم 60  تخادرپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تست ) تهج  ) هصقانم هدنرب  طسوت  الاک  هنومن  لاسرا  -4 هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزه  -3

تساوخرد 09167690498 نیا  سانشراک  هرامش 

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

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

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکدی یکدی یرطاب   یرطاب هارمه   هارمه هبهب   یتسد   یتسد   gpsgps هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949
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روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5444529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تبث تهج  طقف  هدش  هدافتسا  یاه  دک  ناریا  ( تسویپ لیاف  تاصخشم  طیارش و  قبط  ) G10 هکبش تراک  زاس و  هریخذ  یساش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم

1101004403000735 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   NS4600EU لدم زاس  هریخذ  هاگتسد   smartstor NAS 4TB زاس هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/21 زاین :  خیرات 
انایرآ تاطابترا  یاضف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   B21-720865 لدم  GEN 8 تیک لیر  هدنرادهگن  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/21 زاین :  خیرات 

تاعالطا یروانف  نومنهر  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ASUS یتراجت مان   PEB-10G/57840-2T لدم هنایار   G 10 یسم هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یراک زور  تخادرپ 30  .دراد  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66726000-021  ، 66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

G10G10 هکبش   هکبش تراک   تراک وو   زاس   زاس هریخذ   هریخذ یساش   یساش ناونع : : ناونع 5050
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5444538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سبط کجرب و  ، نیاق ، زیبآ یامیس  ادص و  یاه  هاگتسیا  تهج   LVBD لوژام بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000474 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار رادم  هدننک  هضرع  عجرم  ایوپ  هنایار  رادم  هدنزاس  عجرم   MRP یتراجت مان   A 3 نایرج تدش   PN 0P6265 لدم یرطاب  دنمشوه  ژراش  رلرتنک  الاک :  مان 

ایوپ
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  هدوب و  ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  الاک.دوش  هعجارم  تسویپ  هب  زاین  زا  عالطا  تهج  ** تسا هباشم  دک  ناریا   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  تسیل  یراذگراب  لیمکت و  هب  طونم  ، یداهنشیپ تمیق  لوبق.دشابیم 

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

32214471-056  ، 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

امیس امیس وو   ادص   ادص یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا تهج   تهج   LVBDLVBD  لوژام لوژام بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5151
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5444630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Access Point EnGenius مدوم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000144 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
" تسویپ لیاف  قبط  - "

.ددرگ یم  یسررب  زین  هباشم  لدم  داهنشیپ 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

ددع  40 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  ون و  یلصا ،  الاک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دوش یم  هتفریذپ  نارهت  ناتسا  زا  طقف  تمیق  داهنشیپ  ) تسیمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا  -2

.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  روتکاف  الاک و  لمح  هنیزه  -3
.دشابیم ینف  دیئات  روتکاف و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  هتفه  ود  هیوست  -4

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911719-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5444652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Access Point EnGeniusAccess Point EnGenius مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 5252

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   لاتیجید   لاتیجید هدنریگ   هدنریگ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5353
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تسویپ حرش  قبط  تاقلعتم  هارمه  هب  لاتیجید  هدنریگ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034001853 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یناگرزاب یتعنص و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   NB192 لدم یتارباخم  دربراک  لکین  هرقن و  شکور  اب  جنرب  سنج   II پیت  in 7/8 لباک یرن  ردیف  روتکناک  الاک :  مان 
شرب کین 

ددع 60 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TEAC هدنزاس عجرم  ینف 1-292303  هسانش   USB روتکناک الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
رگرگ دیراورم  تفه  یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   ELKAY یتراجت مان  یمرگولیک  یزلف  یطوق  یریق  گنس  بسچ  الاک :  مان 

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

بایارف طابترا  یدیلوت  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم   FINETRONIX یتراجت مان   FD58 لدم هار  یروبع 8  یزکرم  نتنآ  هدننک  میسقت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
راک نتنآ  یکینورتکلا  ورشیپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  راک  نتنآ  یتراجت  مان   AB58 لدم  MHz 860-470 سناکرف  UHF دناب ینویزیولت  نتنآ  الاک :  مان 

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

یناه یتراجت  مان  لدم 94  تباث  ویتکا  نویزیولت  نتنآ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
یچملق دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  شیاپ  نما  یتراجت  مان   AMN Coder-N لدم لاتیجید  هب  گولانآ  ریوصت  لدبم  الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن تسویپ  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسیابیم  ناگدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگ یمن  تروص  شرافس  هدنشورف  طسوت  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد 

.ددرگ تیاعر  تسویپ  لیاف  قبط  هصقانم  رد  روضح  طیارش  یاه  لمعلاروتسد 

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

83768259-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

5444668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: لیذ حرش  هب   USSD دک یرارقرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطساو  نودب  یمقر  راهچ   USSD دک - 1

نیتال یسراف و  فورح   CRM دک - 2
ICV - 3

1101005116000076 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  نارایماک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

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

دیئامرف لصاح  سامت  یسیو  یاقآ  سامت 09189989500  هرامش  اب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6631648855 یتسپ :  دک  یرفظم ،  مهدا  هار  راهچ  یبویا  نیدلا  حالص  نابایخ  نارایماک ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35533284-087  ، 35522610-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35522625-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5444848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد یاه  نتنا  سراف و  جیلخ   mobile repeater یزادنا هار  بصن و  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631001879 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23942419-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

USSDUSSD  دکدک یرارقرب   یرارقرب ناونع : : ناونع 5454

یلخاد یلخاد یاه   یاه نتنا   نتنا وو   سراف   سراف جیلخ   جیلخ   mobile  repeatermobile  repeater  یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5444871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092678000269 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

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

1401/05/12 زاین :  خیرات 
رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8586511111 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  - دابآ فجن  ناهفصا  هداج  رتمولیک 17  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34043215-031  ، 36254131-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ، ثاریم  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5444997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم لوطب 300  یطخ  یکینورتکلا  تظافح  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003068000108 زاین :  هرامش 

یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف   ثاریم  ترازو  هدننک :  رازگرب 
قفا یایرد  انرد  هدننک  هضرع  عجرم   MOTOROLA یتراجت مان   GM338 لدم  GHz 174 سناکرف لاتیجید  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 66757935  هرامش  اب  امتح  یراذگ  تمیق  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب 

1343711167 یتسپ :  دک  ماما ،  راگدای  یادتبا  یدازآ - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66709970-021  ، 61063540-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66017073-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5656

رتم رتم   300300 لوطب   لوطب یطخ   یطخ یکینورتکلا   یکینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757
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رسناک یرگلابرغ  دحاو  ارهزلا س و  ینامرد  یشزوما و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091860000092 زاین :  هرامش 

رسناک یرگلابرغ  دحاو  و  ارهزلا س   ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیون هناماس  بو  نیرگ  هدننک  هضرع  عجرم   OVH هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک  بو  نیرگ  یتراجت  مان   VPSX-4 لدم زودنیو  یزاجم  رورس  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ یاراد   . ینف هتیمک  رظن  قبط  ییاهن  هدنرب  نعت  ههام .  کی  لقادح  یقفاوت و  تخادرپ  یتسویپ .  تسیل  قبط  دیرخ   . هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . هدنرب هنیزه  اب  یروضح  رابنا و  برد  لیوحت  هلاس .  کی  لقادح  ربتعم و 

5138665793 یتسپ :  دک  ارهزلا ،  ینامرد  یشزوما  زکرم  لامش  غاب  هار  راهچ  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35566670-041  ، 35539161-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35566449-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس 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 :
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ناسارخ یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5445161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرش لامش  گنیچاپسید  تاطابترا  یرارقرب  زاین  دروم  ییدیدار  تازیهجت  یرون و  ربیف  ویسپ  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000149 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگ راب  داتس  هناماس  رد  اددجم  ءاضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  تسویپ  یاه  لیاف  .دشاب  یم  تسویپ  یاه  لیاف  قباطم  رظن  دروم  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش

دک ناسارخ ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تسار -  تمس  زیدناش -  هبقرط  یهار  ود  زا  لبق  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9189141815 یتسپ : 

36103628-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیچاپسید گنیچاپسید تاطابترا   تاطابترا یرارقرب   یرارقرب زاین   زاین دروم   دروم ییویدار   ییویدار تازیهجت   تازیهجت وو   یرون   یرون ربیف   ربیف ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

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

ناسارخ یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف  ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبونج

یبونج ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون 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

5445286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

i-3544 لدم تبوطر  امد و  دنلب  درب  میس  یب  مامت  روسنس  یاف -  یاو  لگناد  هارمه  هب  تبوطر ) امد و   ) i3 رگال اتید  نیمات -  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیربکا  غاب  یاه  هزوم  تازیهجت  نیمات  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا 

1101000206000103 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف  ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دروم  1 دادعت : 

1401/04/20 زاین :  خیرات 
دنجریب یبونج ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

دشابیم دقن  رابتعا  نیمات  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9718783179 یتسپ :  دک  سردم 23 و 25 ،  نیب  سردم -  نابایخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32432163-056  ، 32422139-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32434087-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایار5444015 هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، هحفص 13)همانرب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

راولب5444426 رد  بصن  تهج  لماک  تازیهجت  اب  رظان  ناوخکالپ  نیبرود  هحفص 53)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

روشک5444639 هجدوبو  همانرب  نامزاس  یرازفا  مرن  یاه  هناماس  ذوفن  هحفص 13)تست  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هزوم5445167 یشاقن  یاهولبات  یتظافح  هحفص 58)یهدناماس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هزوم5445257 یاه  هتفاب  یتظافح  یهدناماس  هحفص 58)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

شرتسگ5445294 تیفرظ  اب  ربراک  یارب 150   vgi horizon سیورس یصصخت  یدنبرکیپ  یزادنا و  هار 
مزال یاه  سیورس  یمامت  اب  ربراک  ات 300 

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5445295 - تلوب نیبرود  کرحتم -  نیبرود  لماش  یریوصت  تراظن  هژورپ  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ 
 ... ماد و نیبرود 

هحفص 16) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

تبوطر تبوطر وو   امد   امد دنلب   دنلب درب   درب میس   میس یبیب   مامت   مامت روسنس   روسنس یاف -  -  یاف یاو   یاو لگناد   لگناد هارمه   هارمه هبهب   تبوطر ) ) تبوطر وو   امد   امد  ) ) i3i3 رگال   رگال اتید   اتید نیمات -  -  نیمات ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناردنزام - رهشمئاق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5444172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش مئاق  یرادرهش  تلافسآ  هناخراک  رد  لیوحت  یا  هناخدور  طولخم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هام  4 ات 3 تدم فرظو  هطوبرمدحاودات  هب  طونم  نا  هجو  تخادرپ 

1101094283000092 زاین :  هرامش 
ناردنزام رهشمئاق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هناگدنچ 1 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب ناگدننک  تکرشزاجم  نابحاص  یاهاضماورهم  هبروهمم  تسیابیم  یتسویپ  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  هناماسرد  فا  ید  یپ  لیاف  تروصبدیاب  یتسویپ  دانسا 

4764743631 یتسپ :  دک  هلحم ،  کرت  هارراهچ  رگراک  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42084214-011  ، 42084056-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42084219-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلافسآ تلافسآ هناخراک   هناخراک ردرد   لیوحت   لیوحت یایا   هناخدور   هناخدور طولخم   طولخم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجوگ یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5444426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیالو راولب  رد  بصن  تهج  لماک  تازیهجت  اب  رظان  ناوخکالپ  نیبرود  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  ناجوگ  یرادرهش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  ناجوگرهش 

1101005189000006 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  ناجوگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

لیباک نودیرف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TL-SC3130 لدم یتراظن  یاه  متسیس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
ناسراف رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشابیم تسویپ  لیاف  قبط  تمیق  داهنشیپ  هئارا  هب  فظوم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8861167186 یتسپ :  دک  ناجوگ ،  یرادرهش  ادهش - نابایخ  ناسراف ،  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33225999-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33226899-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راولب راولب ردرد   بصن   بصن تهج   تهج لماک   لماک تازیهجت   تازیهجت اباب   رظان   رظان ناوخکالپ   ناوخکالپ نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5444457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هار ییانشور  هکبش  یارجا  تباب  لایر  غلبم 4/675/956/903 تکرش  نیا  دروارب  دشاب  یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دابا سابع  یتعنص  کرهش  رد  رازنش  زا  یسرتسد 

1101001051000130 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هطوحم یزاسهدامآ  بیرخت و  سیورس :  مان 
دابا سابع  یسرتسد  هار  ییانشور  هکبش  یارجا  1 دادعت : 

1402/07/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ندوب ربتعمان  ندرک و  یراذگراب  صقان  ندرکن  یراذگراب  تروصرد  دشاب  یم  یمازلا  هناماسرد  زارحا  طیارش  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم لاطبا  هدننک  نیمات  تمیق  کرادم 

1558836111 یتسپ :  دک   ، 2 کالپ - یبحم دیهش  هچوک  - یلامش یدرورهس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89324262-021  ، 88738227-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88766112-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسرتسد یسرتسد هار   هار ییانشور   ییانشور هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6363

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

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

زا 72 ھحفص 55 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sdqvbrrdsskpe?user=37505&ntc=5444457
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5444457?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نانمس ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5444531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاسرهش هار و  لک  هرادا  یریوصت  تراظن  هناماس  شورف  زا  سپ  تامدخ  یزاسدنتسم و  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن ، نیمات ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نانمس ناتسا 

1101003540000016 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یکیناکم تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 
تمدخ 1 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن هیارا  دانسا  قباطم  ار  مالقا  یمامت  هدناوخ و  تقد  هب  ار  مالعتسا  دانسا  رد  جردنم  دراوم  هیلک  تسیاب  یم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
*** .تفرگ دهاوخ  تروص  یهاگشیامزآ  یاه  تست  هیدات  هطوبرم و  تراظن  دحاو  دات  زا  سپ  هدننک  نیمات  یداهنشیپ  تمیق  دات  ***

3519834895 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یزاس  رهشو  هار  لک  هاردا  ملعم  نادیم  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33440051-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33433635-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس شورف   شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ وو   یزاسدنتسم   یزاسدنتسم شزومآ ، ، شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5444629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعطمهیلک 1 اب   ( نز کمشچ  غارچ  عونمم  دورو  تعرس  تیدودحم  امن  تهج  امن  ریسم   ) یگدننار وامنهار  مئالع  یاهولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هبترم بصن 1  ترجا  .تسویپ  تسیل  قبط  یرس 

1101001621000065 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رزخ ناراک  مظنم  هدننک  هضرع  عجرم  کیفارت  انرب  یتراجت  مان   T02 لدم  120x60 cm زیاس لیطتسم  شلف  امن  تهج  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/22 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسوبیپ  تسیل  قبط  دادعتو  مالقا   . تسا هدنشورف  هدهع  هب  هنومن  داتو  بصن  لمح  هنیزه   . هام 3 تخادرپ تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 09121974228 تهج  هرامش  .

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51003310-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( نزنز کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ عونمم   عونمم دورو   دورو تعرس   تعرس تیدودحم   تیدودحم امن   امن تهج   تهج امن   امن ریسم   ریسم  ) ) یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع یاهولبات   یاهولبات ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها هقطنم 2  یرادرهش   :: 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   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5444669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم رد  یمشاه و .....  راولب  سردم ، راولب  دنورا ، راولب  نارمچ ، راولب  یلحاس ، راولب  رد  یکیفارت  تازیهجت  یروآ  عمج  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادرهش ود 

1101095566000015 زاین :  هرامش 
زاوها ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  هارمه  سامت  هرامش  رکذ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم مالعا  دودرم  تروصنیا  ریغ  رد  دیامن  یراذگزاب  اضما و  رهم و  ار  تکرش  کرادم  مالعتسا و  دانسا  هیلک  تسیابیم  راکنامیپ  - 2

6154838489 یتسپ :  دک  زاوها ،   2 هقطنم یرادرهش  اضر  ماما  راولب  یاهتنا  رهشنایک -  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33849446-061  ، 33849445-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33849445-061 :: 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

5445295 - تلوب نیبرود  کرحتم -  نیبرود  لماش  یریوصت  تراظن  هژورپ  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ 
 ... ماد و نیبرود 

هحفص 16) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

راولب5444426 رد  بصن  تهج  لماک  تازیهجت  اب  رظان  ناوخکالپ  نیبرود  هحفص 53)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

راولب راولب ردرد   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت یروآ   یروآ عمج   عمج وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 6666

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5444077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش و قباطم  رفن )  تشه  هام (  تدم 6  هب  یزور  هنابش  تروصب  نامزاس  یاهنامتخاس  یکیزیف  تظافح  روما  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا دیدزاب..تسویپ  لیاف  طیارش 

1101003065000025 زاین :  هرامش 
روشک لاوحا  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هام 6 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طیارش تمیق و  داهنشیپ..تسویپ  لیاف  اب  قباطم  دادرارق  طیارش..هامریت  هبنش 18  دیدزاب..تسیمازلا  لحم  زا  دیدزاب  تمیق  نالعا  زا  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
60902388 سامت نفلت..تسا  راتخم  تیحالص و ..  یاراد  برجم و  راکنامیپ  باختنا  رد  امرفراک..تسیمازلا  تسویپ  تروصب  راکنامیپ 

1137719411 یتسپ :  دک  کالپ 207 ،  ( هر  ) ینیمخ ماما  نابایخ   - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

60902388-021  ، 60902280-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66746462-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طیارش طیارش وو   حرش   حرش قباطم   قباطم رفن )  )  رفن تشه   تشه هام (  (  هام   66 تدم   تدم هبهب   یزور   یزور هنابش   هنابش تروصب   تروصب نامزاس   نامزاس یاهنامتخاس   یاهنامتخاس یکیزیف   یکیزیف تظافح   تظافح روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا دیدزاب..تسویپ   دیدزاب..تسویپ لیاف   لیاف

6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5444375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نازارب یناک  بالات  رد  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003766000033 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  اب  قباطم  - 

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

1401/04/25 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هئارا  هباشم  دک  کی  یارب  لک  تمیق 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 
.دوش هعلاطم  تقد  هب  یتسویپ  لیاف 

5716865964 یتسپ :  دک  تسیز ،  طیحم  تظافح  لک  هرادا  یلیکو  نابایخ  شبن  رنهاب  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33827706-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33826801-044 :: 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

بالات بالات ردرد   نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5444389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زودلوس بالات  رد  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003766000034 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  اب  قباطم  - 

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

1401/04/25 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هئارا  هباشم  دک  کی  یارب  لک  تمیق 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 
.دوش هعلاطم  تقد  هب  یتسویپ  لیاف 

5716865964 یتسپ :  دک  تسیز ،  طیحم  تظافح  لک  هرادا  یلیکو  نابایخ  شبن  رنهاب  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33827706-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33826801-044 :: 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

بالات بالات ردرد   نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969
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رسناک یرگلابرغ  دحاو  ارهزلا س و  ینامرد  یشزوما و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود هکبش  تیریدم  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091860000093 زاین :  هرامش 

رسناک یرگلابرغ  دحاو  و  ارهزلا س   ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رواک یدنب  هتسب  عون  هکبش  تحت  گولانآ و  یاهنیبرود  تیریدم  یزاس و  دنمشوه  یریوصت و  تراظن  طبض و  ناونع  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

یچملق دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  شیاپ  نما  یتراجت  مان  یا  هقلح  یکیتسالپ 1 
ددع 78 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . هزور لقادح 45  یقفاوت و  تخادرپ  زکرم .  رد  هچراپکی  تیلباق  اب  یریوصت  تراظن  تیریدم  رازفا  مرن  سنسیال  دیرخ  عوضوم   . هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . درکلمع ندوب  حیحص  تنامض  اب 

5138665793 یتسپ :  دک  ارهزلا ،  ینامرد  یشزوما  زکرم  لامش  غاب  هار  راهچ  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35566670-041  ، 35539161-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35566449-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود هکبش   هکبش تیریدم   تیریدم سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 7070
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یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ، ثاریم  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هینارقبحاص هزوم  یشاقن  یاهولبات  یتظافح  یهدناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003068000107 زاین :  هرامش 

یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف   ثاریم  ترازو  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب هدننک  نیمات  باختنا  تیولوا.تسا  تسویپ  یاهلیاف  رد  تامدخ  حرش  تسا  یمازلا  هژورپ  زا  دیدزاب.دشابیم  داد  رارق  دقع  قیرط  زا  راک  عاجرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  هرامش 09126992661  اب  تاعالطا  تهج   . دوش لاسرا  هناماس  قیرط  زا  دیاب  کرادم   . تسا اه  هزوم  لک  هرادا  دات  دروم  ناراکنامیپ 

1343711167 یتسپ :  دک  ماما ،  راگدای  یادتبا  یدازآ - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6992661-0912  ، 61063540-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66017073-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ، ثاریم  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هینارقبحاص هزوم  یاه  هتفاب  یتظافح  یهدناماس  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003068000109 زاین :  هرامش 

یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف   ثاریم  ترازو  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اه هزوم  لک  هرادا  دات  دروم  ناراکنامیپ  اب  هدننک  نیمات  باختنا  تیولوا  دشابیم  تسویپ  یاهلیاف  رد  تامدخ  حرش   . تسا یمازلا  هژورپ  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  اب 09126992661 تاعالطا  ذخا  تهج  .دوش  لاسرا  هناماس  قیرط  زا  طقف  یتساوخرد  کرادم.دشابیم 

1343711167 یتسپ :  دک  ماما ،  راگدای  یادتبا  یدازآ - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6992661-0912  ، 61063540-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66017073-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هزوم هزوم یشاقن   یشاقن یاهولبات   یاهولبات یتظافح   یتظافح یهدناماس   یهدناماس ناونع : : ناونع 7171

هزوم هزوم یاه   یاه هتفاب   هتفاب یتظافح   یتظافح یهدناماس   یهدناماس هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 7272
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

راولب5444426 رد  بصن  تهج  لماک  تازیهجت  اب  رظان  ناوخکالپ  نیبرود  هحفص 53)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تراظن5444531 هناماس  شورف  زا  سپ  تامدخ  یزاسدنتسم و  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن ، نیمات ،
یریوصت

هحفص 53) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5445295 - تلوب نیبرود  کرحتم -  نیبرود  لماش  یریوصت  تراظن  هژورپ  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ 
 ... ماد و نیبرود 

هحفص 16) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

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

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

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

5444943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیک کول  تم  روتالوگر و  سراپ  تکرش  تخاس   INSTRUMENT FITTING AND ACCESSORY تاعطق دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003645 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تم یتراجت  مان   GBV-4NF لدم  psi 3000 یراک راشف  رثکادح  یا  هوزر  لاصتا  عون   in 4\1 زیاس  SS316 لیتسا سلنتسا  سنج  یتسد  یپوت  ریش  الاک :  مان 

شیک دازآ  هقطنم  کیتاموئنوردیه  کول  تم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  شیک  دازآ  هقطنم  کیتاموئنوردیه  کول  تم  هدنزاس  عجرم  کول 
ددع 222 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

1312236-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: 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

5444630Access Point EnGenius هحفص 25)مدوم هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5444943INSTRUMENT FITTING AND ACCESSORY تاعطق هحفص 64)دیرخ  )  accessaccess

INSTRUMENT FITTING AND ACCESSORYINSTRUMENT FITTING AND ACCESSORY تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373

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

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

زا 72 ھحفص 64 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nu6w5gr5kvkr2?user=37505&ntc=5444943
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراف ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  نامزاس   :: 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 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

5444180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  یبناج  مزاول  قیرح و  افطا  هاگتسد  هب  زهجم  تیکلام  دانسا  نزخم  قاتا  داجیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003105000003 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دال کت  هدننک  هضرع  عجرم   LPG یتراجت مان   7400100H لدم  Lit 40 تیفرظ قیرح  افطا   FM200 زاگ یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

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

ایسراپ ینمیا  برد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  مرخ  ایسراپ  ینمیا  برد  هدنزاس  عجرم  مرخ  یتراجت  مان   2/20x1/10 cm زیاس قیرح  دض  رد  الاک :  مان 
مرخ

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  هب  یبناج  مزاول  قیرح و  افطا  هاگتسد  هب  زهجم  تیکلام  دانسا  نزخم  قاتا  داجیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ کرادم  رد  جرد  مهم  تاحیضوت 

7137745938 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  یناقلاط -  نابایخ  زاریش -  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2222230-0711  ، 32223632-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222240-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح افطا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یارب5444120 طقف  هدش  هدافتسا  دک  ناریا   bENTEL 424j لدم قیرح  افطاو  مالعا  متسیس  لنپ 
.دشابیم تبث 

هحفص 21) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5444180 دض  هحفص 65)رد  قیرح  ( قیرح افطا   افطا

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

5445086P/F FIRE تسویپ مالعتسا  قباطم  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یکدی  تاعطق  ددع  دیرخ 2 
"& GAS PROTECTION SYS " HOW

هحفص 21) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

قیرح قیرح دضدض   ردرد   ناونع : : ناونع 7474

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

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

زا 72 ھحفص 65 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسا5444220 حطس  رد  قیرح  ءافطا  یاهلوسپک  زا  دیدزاب  یسرزاب و  هحفص 21)هژورپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناتسا5444688 حطس  رد  قیرح  ءافطا  یاهلوسپک  زا  دیدزاب  یسرزاب و  هحفص 21)هژورپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یارب5444120 طقف  هدش  هدافتسا  دک  ناریا   bENTEL 424j لدم قیرح  افطاو  مالعا  متسیس  لنپ 
.دشابیم تبث 

هحفص 21) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5444374 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 21)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

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

زا 72 ھحفص 66 
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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 " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Unifi AP AC Lite لدم تنیوپ  سسکا  ددع  دادعت 25  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تهج :  اهب  مالعتسا 

لیوحت زا  سپ  هام  تخادرپ 1 
1201030453000037 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  25 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416753955 یتسپ :  دک  قشمد پ21 ،  خ  یبونج   نیطسلف  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88920153-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88925072-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: 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

5445276Unifi AP AC Lite لدم تنیوپ  سسکا  ددع  دادعت 25  هحفص 67)نیمات  سسکا  ( سسکا

Unifi AP AC LiteUnifi AP AC Lite لدم   لدم تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ددع   ددع   2525 دادعت   دادعت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7575

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

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

زا 72 ھحفص 67 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5445169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طرشو دیق  یب  ضیوعت  تنامض  یتناراگ و  اب  تسویپ  تسیل  قبط  رازاب  کی  هجرد  لاکیرتکلا  مزاول  ملق  58 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001010000049 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
SZ MV لدم دادما  لمعلاروتسد  + تاجن یاصع  + قیاع شکتسد  + قیاع هیاپ  راهچ  + قرب ژاتلو  روتکتد  تایوتحم  قرب  قیاع  ینمیا و  تازیهجت  تس  الاک :  مان 

کیرتکلا دیشفا  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   SOFAMEL هدنزاس عجرم   SOFAMEL یتراجت مان  یتس  هتسب 1   VOLTAGE
تس 1 دادعت : 

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

هیلک - تسیمازلا روتکافشیپ  تسویپ  هنومن و  هیارا  - طرشو دیق  یب  ضیوعت  تنامض  یتناراگ و  اب  تسویپ  تسیل  قبط  لاکیرتکلا  مزاول  ملق  58 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09126948955- تسا رظن  دم  رازاب  سنج  نیرتهب  - دشابیمراکنامیپ هدهعب  لماک  لیوحت  هلحرم  ات  ینمیا  همیب و  هیلخت و  لمح و  یاه  هنیزه 

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61022455-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: 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

5444130( تسویپ لیاف  قبط   ) قیرح نالعا  هحفص 21)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رازاب5445169 کی  هجرد  لاکیرتکلا  هحفص 68)مزاول  روتکتد  ( روتکتد

رازاب رازاب کیکی   هجرد   هجرد لاکیرتکلا   لاکیرتکلا مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 7676

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

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

زا 72 ھحفص 68 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نادابآ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 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

5444916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت تهجدوش  یرادگتمیق  یتسویپ  لیاف  قبط  اقیقددشابیم  یتسویپ  لیاف  هیارادو  دوش  یراذگراب  حیحص  تروص  هب  کرادم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یگنهامه 09363011133 و 

1101092794000014 زاین :  هرامش 
رهشمرخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   VTrak E630FDPE لدم زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   dual controller زاس هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یگنهامه سامت و  تهجدوش  یرادگتمیق  یتسویپ  لیاف  قبط  اقیقددشابیم  یتسویپ  لیاف  هیارادو  دوش  یراذگراب  حیحص  تروص  هب  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09363011133

6418713115 یتسپ :  دک  بآ ،  نامزاس  یادهش  راولب  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53544801-061  ، 53540210-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53540067-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5444529G10 هکبش تراک  زاس و  هریخذ  هحفص 25)یساش  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5444916dual controller زاس هحفص 69)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

dual controllerdual controller زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 7777

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

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

زا 72 ھحفص 69 
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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

ناریا تفن  یلم  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 14 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5444435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وزاریش 50 رهش  رد  تفن  تکرش  یهافر  هعومجم  ینوماریپ  یاهراوید  تقرس  دض  ینهآ  ظافح  هدرن  رتم  بصن 220  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم عافترا 3  اب  سنف  رتم 

1101092921000276 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
لوط رتم  220 دادعت : 

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

عافترا اب  سنف  رتم  وزاریش 50  رهش  رد  تفن  تکرش  یهافر  هعومجم  ینوماریپ  یاهراوید  تقرس  دض  ینهآ  ظافح  هدرن  رتم  بصن 220  تخاس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاریش داژن  ردنلق  یاقآ   09163540746 نارهت -  یمالغ  یاقآ   09192694599: یگنهامه رتم   3

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

84183244-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: 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

ینوماریپ5444435 یاهراوید  تقرس  دض  ینهآ  ظافح  هدرن  رتم  بصن 220  هحفص 70)تخاس و  تقرس  ( تقرس دضدض  

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ینوماریپ ینوماریپ یاهراوید   یاهراوید تقرس   تقرس دضدض   ینهآ   ینهآ ظافح   ظافح هدرن   هدرن رتم   رتم   220220 بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 7878

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

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

زا 72 ھحفص 70 
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5444179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030521000002 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد nnnnn 1 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراد  دوخ  هباشم  زا  یتسویپ  تسیل  رد  هدش  رکذ  مالقا  طقف  ربتعم  یتناراگو  کیتامروفنا  یاروش  وضع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1134845764 یتسپ :  دک  مود ،  هقبط  کالپ 252  یروهمج  عطاقت  ظفاح  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66700263-021  ، 66720438-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66707684-021 :: 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

رتویپماک5444179 هحفص 70)مزاول  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

...و5444501  CGS یاههاگتسیا گنیروتینام  متسیس  رازفا  مرن  تازیهجت و  تشادهگن  هحفص 16)ریمعت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

روشک5444639 هجدوبو  همانرب  نامزاس  یرازفا  مرن  یاه  هناماس  ذوفن  هحفص 13)تست  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا5444752 یروانف و  هزوح  رد  ینف  ینابیتشپ  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5444875 مرن  هحفص 13)یحارط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیبرود5445068 هکبش  تیریدم  هحفص 58)سنسیال  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

شورف5445204 شورف و  زا  سپ  تامدخ  یژرنا ، شورف  باسحتروص  رودص  هبساحم و  یراذگاو 
رازفا مرن  زا  ینابیتشپ  تایلمع  ماجنا  باعشنا و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شرتسگ5445294 تیفرظ  اب  ربراک  یارب 150   vgi horizon سیورس یصصخت  یدنبرکیپ  یزادنا و  هار 
مزال یاه  سیورس  یمامت  اب  ربراک  ات 300 

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

رتویپماک رتویپماک مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 7979

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 " ) " ) 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

تراظن5444531 هناماس  شورف  زا  سپ  تامدخ  یزاسدنتسم و  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن ، نیمات ،
یریوصت

هحفص 53) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نیبرود5445068 هکبش  تیریدم  هحفص 58)سنسیال  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5445295 - تلوب نیبرود  کرحتم -  نیبرود  لماش  یریوصت  تراظن  هژورپ  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ 
 ... ماد و نیبرود 

هحفص 16) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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