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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 14  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

140 1140 1 ریت   ریت هبنش  2929   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   148هکس ,200 , 000148 ,200 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   141هکس ,560 , 000141 ,560 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 19,8002 سیئوس19,800 سیئوس کنارف   ,328کنارف 100328 , 100

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 81هکس ,500 , 00081 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع247,400247,400رالد ناتسبرع لایر   91لایر ,78091 ,780

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 51هکس ,500 , 00051 ,500 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   32نورک , 10032 , 100

رایع رایع   1818 یالط   13,471یالط , 00013,471 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   382دنوپ , 1 10382 , 1 نپاژ10 نپاژ نینی   دصکی   231دصکی , 180231 , 180

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
((2525))

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 68 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 20  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 26  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 39

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 48

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 54

( یهگآ دادعت 11  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 55

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

( 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 1  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

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

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

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

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

زا 68 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا هدنهد  ماغیپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا مشچ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 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 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

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

( یهگآ دادعت 12  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

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

( 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 68 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

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

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

زا 68 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

لداعت  :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا یرادرهش  یناسنا  هیامرس  لک  هرادا  دانسا  یکینورتکلا  ویشرآ  نکسا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یدقن هجو  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  لایر - درایلیم  کی  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تسارح دحاو  ناهفصا ، یرادرهش  اواف  نامزاس  هدیپس ، تسب  نب  یادتبا  هناخ ، هنیئآ  راولب  ناهفصا ، لیوحت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: isfahan.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

نایسراپ کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

104439 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش ات  خروم 1401.4.29  تعاس 9  زا   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5500587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایسراپ کناب  تاعالطا  تینما  شخب  یهاگآ  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   250.000.000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  100.000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

دحاو هرامش 302  قاتا  موس  هقبط  نایسراپ -  کناب  یزکرم  هرادا  کتاپ 4 -  یبرغ -  ناشفارز  نابایخ  شبن  یدازحرف  دیهش  راولب  برغ -  سدق  کرهش  نارهت   :: سردآ سردآ
یزادرپراک

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5498934 تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  هژورپ 
هتسبرادم یاه  نیبرود 

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دانسا دانسا یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ وو   نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 11

تاعالطا تاعالطا تینما   تینما شخب   شخب یهاگآ   یهاگآ هژورپ   هژورپ 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 68 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/172
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/txejqnfxjz4mc?user=37505&ntc=5499444
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5499444?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zytnmygkuz4a4?user=37505&ntc=5500587
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5500587?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004342000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:30عبنم تعاس :   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499752 :: هرازه هرازه :: 1401/05/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم رد  شزادرپ  هیزجتو و  شناوخ  زا  معا  یتسپ  تالوسرم  گنیتروس  متسیس  یزادنا  هار  تهج  دراد  رظن  رد  ناهفصا  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یرازگرب  هب  مادقا  یج  یتعنص  کرهش  رد  عقاو  ناهفصا  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  تالدابم  هیزجت 

ناهفصا  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناتسا تسپ  لک  هرادا  تالدابم  هیزجت  زکرم  رد  شزادرپ  هیزجتو و  شناوخ  زا  معا  یتسپ  تالوسرم  گنیتروس  متسیس  یزادنا  هار  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

یج یتعنص  کرهش  رد  عقاو  ناهفصا 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1401/05/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لوا هقبط  طاشن  نابایخ  ناهفصا  تسپ  لک  هرادا   ، 8146934531 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرامسآ لخن  یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/4/29هرامش زا  هعجارم   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 15/30   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499872 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 15/30   - 1401/05/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

MCC یولبات دادعت 51  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  MCC یولبات هاگتسد  دادعت 51  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  همانتنامض 10.000.000.000  غلبم  یقوقح - ) یقیقح و   ) نایضاقتم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

امرفراک یزکرم  رتفد  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب :  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.NAPC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شزادرپ شزادرپ هیزجتو   هیزجتو شناوخ   شناوخ زازا   معا   معا یتسپ   یتسپ تالوسرم   تالوسرم گنیتروس   گنیتروس متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 33

MCCMCC  یولبات یولبات   5151 دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 68 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-933-PHS-05456-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   عورش 1401/04/29هرامش  - 1401/04/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5499928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  قباطم   HIGH TEMPERATURE GAS DETECTOR نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک -  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/08هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یگدنزاس  :: عبنم :: 1401/05/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5498854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاکرادت هناماس  قیرط  زا  ار  هرامش 2001092935000039  هب  هدادزکرم  یقطنم  یکیزیف و  تخاسریز  دوبهب  تشادهگن و  ینابیتشپ ، تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  رازگرب  تلود  یکینورتکلا 

لایر دروارب 122/980/000/000  غلبم 

لایر  نیمضت 6/149/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( هصقانم رد  مازلا  لماع (  ریغ  دنفادپ  یهاوگ  هئارا  - 7 هصقانم )  رد  مازلا  ینابیتشپ (  تامدخ  هنیمز  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  رد  هبتر  لقادح 

اواف تنواعم  یزیر ، همانرب  تیریدم  هقبط 14 ، باداش ، نابایخ  شبن  نادنمرنه ، کراپ  یوربور  رهشناریا ،  نابایخ  دنز ، ناخمیرک  نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

:88969737 و 85193768 مان تبث  رتفد   0211456: سامت زکرم   :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HIGH TEMPERATURE GAS DETECTORHIGH TEMPERATURE GAS DETECTOR نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 55

هداد هداد زکرم   زکرم یقطنم   یقطنم وو   یکیزیف   یکیزیف تخاسریز   تخاسریز دوبهب   دوبهب وو   تشادهگن   تشادهگن ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 68 ھحفص 7 
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ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  مود 2  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  هس  زور  هناماس :  رد  راشتنا   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 14 تیاس : زا  دانسا  تفایرد  هبنشراهچ 1401/04/29 ـ  1401/04/28 و 

خروم هبنش  زور 

زبس هخاش   :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  تعاس 10   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5498947 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشود  زور  تعاس 10   - 1401/05/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی  ناتسا  تمالس  همیب  هداد  زکرم  یکیزیف  تخاسریز  زیهجت  یزادنا و  هار  نیمات ، هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  دزی  ناتسا  تمالس  همیب  هداد  زکرم  یکیزیف  تخاسریز  زیهجت  یزادنا و  هار  نیمات ، هژورپ  دراد  رظن  رد 

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

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

کالپ 1 ناشخرد  شبن  یلامش ، کمالف  نابایخ  کناویا ، راولب  برغ ، کرهش  هصقانم : یاه  تکاپ  هئارا  رازگ و  هصقانم  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ

رتفد 27313131 ـ  سامت : زکرم  02196881816 ـ   - 02196881832 :: نفلت نفلت
88969737 و 85193768 مان : تبث 

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک -  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/ع/8 یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 16هرامش  - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایسآ  :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکناب رظان  هناماس  لوپ و  یکینورتکلا  فیک  تخاسریز  یتناراگ  شزومآ و  یزاس , یموب  رارقتسا , دیرخ , یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

ییارجا تامدخ  تاکرادت و  لک  هرادا  هقبط 5  یزکرم  نامتخاس  ابمومول پ 247  سیرتاپ  تابایخ  شبن  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تمالس تمالس همیب   همیب هداد   هداد زکرم   زکرم یکیزیف   یکیزیف تخاسریز   تخاسریز زیهجت   زیهجت وو   یزادنا   یزادنا هار   هار نیمات ، ، نیمات هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 77

یکناب یکناب رظان   رظان هناماس   هناماس وو   لوپ   لوپ یکینورتکلا   یکینورتکلا فیک   فیک تخاسریز   تخاسریز یتناراگ   یتناراگ وو   شزومآ   شزومآ یزاس , , یزاس یموب   یموب رارقتسا , , رارقتسا دیرخ , , دیرخ 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 68 ھحفص 8 
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ناردنزام ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/20 :: یهگآ یهگآ هرامش   :هرامش ات تلهم   1401/04/28 زا : تلهم   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mazandaran.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/04/28  - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499491 :: هرازه هرازه تیاغلدکدک    1401/05/04  - 1401/05/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفرظرپ  OCDF - ODC کار دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

هداز یلو  دیحو   32366940-01132339724 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

Second Announcement :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

27/03-1401/103 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: wednesday 20 july 2022 (1401/4/29) 08:00 a.mهرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
until monday 25 july 2022 (1401/5/3) by 2:00 p.m

Tehran Times :: عبنم :: a.m on saturday 27 aug 2022 (14001/6/5 9:00)عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499645 :: هرازه هرازه :: sanday 28 aug (1401/6/6) at 5:00 p.mدکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN BROAD CASTING یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Broadcasting the TV channel iFilm english on paksat 1R for 3 years in accordance with the technical specification and other

.terms and conditions mentioned in the tender documents

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

00982122167053 :: نفلت :: www.iriboffce.ir/tendersنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیفرظرپ تیفرظرپ   OCDF -  ODCOCDF -  ODC  کار کار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

Broadcasting the TV channel iFilm english on paksat 1R for 3 years  in accordanceBroadcasting the TV channel iFilm english on paksat 1R for 3 years  in accordance ناونع : : ناونع 1010

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

84-4-1401  - فلا  :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/03هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499703 :: هرازه هرازه :: 1401/05/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(ONU.7024  ) کنوپ یرون  وفاک  یرون  یسم و  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

2433122128 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -85-4-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/04/28  تلهم   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/04/28  - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499708 :: هرازه هرازه تیاغلدکدک    1401/05/04  - 1401/05/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ابص  راب  هنایاپ  زکرم  زا  نافیرظ  یتعنص  کرهش  یرون  یسم و  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ولناصا یراذگرب : لوئسم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

2433122128 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون وفاک   وفاک یرون   یرون وو   یسم   یسم یدنب   یدنب لصفم   لصفم وو   یشک   یشک لباک   لباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 111 1

کرهش کرهش یرون   یرون وو   یسم   یسم یدنب   یدنب لصفم   لصفم وو   یشک   یشک لباک   لباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1212

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

83-4-1401- فلا  :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/03هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499711 :: هرازه هرازه :: 1401/05/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( جدیه ناشنهام -  رب -  بآ  دورجیا   ) یتایلام روما  یرونربیف  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

2433122128 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

82-4-1401- فلا  :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/03هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499716 :: هرازه هرازه :: 1401/05/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهنادنز حرط  یرونربیف  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

2433122128 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرونربیف یرونربیف یدنب   یدنب لصفم   لصفم وو   یشک   یشک لباک   لباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1313

یرونربیف یرونربیف یدنب   یدنب لصفم   لصفم وو   یشک   یشک لباک   لباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1400/103 - 27/03 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/04/29هرامش حبص  تعاس 8  زا  دانسا   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یدالیم قباطم  خروم 1401/05/03  تعاس 14  ات  یدالیم  ای 2022/07/20 

2022/07/25

مج ماج   :: عبنم 2022/08/27)عبنم یدالیم :  ) خیرات تعاس 9  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
ای

5499757 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 16  سار  یفیک : یبایزرا  تکاپ   - 1401/06/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
ب و ج: فلا ، تکاپ  ییاشگزاب  ای 1401/06/05 -  ( 2022/08/27 یدالیم : )

خروم تعاس 17 

لاس تدم 3  یارب  تسکاپ  هراوهام  یور  یسیلگنا  ملیف  یآ  هکبش  شخپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  و ...  اکیرمآ ، رالد  ای 29/700  لایر  نیمضت 6.870.000.000  غلبم  لایر -  دانسا 1.000.000  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

، یجراخ دیرخ  تیریدم  مراهچ ، هقبط  مج ، ماج  یرادا  نامتخاس  لالقتسا ، نابایخ  یو ، کراپ  هارراهچ  هب  هدیسرن  رصع ، یلو  نابایخ  نارهت ، : دانسا تفایرد   :: سردآ سردآ
الاک روما  لک  هرادا 

22167053 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یزکرم  نهآ  گنس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1050290 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5500667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادعت تاصخشم و  قبط  وکسیس  چوس  فیدر  هس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

ینیما 03531454466 دیعس   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5498934 تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  هژورپ 
هتسبرادم یاه  نیبرود 

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

فلخت5499696 تبث  یریوصت و  شیاپ  نیبرود  بصن  هحفص 13)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

لاس لاس تدم  33   تدم یارب   یارب تسکاپ   تسکاپ هراوهام   هراوهام یور   یور یسیلگنا   یسیلگنا ملیف   ملیف یآیآ   هکبش   هکبش شخپ   شخپ ناونع : : ناونع 1515

وکسیس وکسیس چوس   چوس ناونع : : ناونع 1616

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

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

تاعالطا5500587 تینما  شخب  یهاگآ  هحفص 5)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003362000036 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5498961 :: هرازه هرازه :: 1401/05/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بیسآ یاهروحم  یظافحتسا و  هزوح  یاهروحم  رد  یبیلص  یا و  هزاورد  لناپ  یارجا  نویسادنف و  اب  یتاعالطا  یاهولبات  هیهت  یزاسزاب و  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیس  زا  هدید 

ناتسرال  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یبیلص  یا و  هزاورد  لناپ  یارجا  نویسادنف و  اب  یتاعالطا  یاهولبات  هیهت  یزاسزاب و  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

46,636,980,161 یلام :  دروآرب 

لایر   2,332,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:30 تعاس : 1401/08/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرادا ع - ) اضر (  ماما  ناتسرامیب  یوربور  نامداد –  رتکد  دیهش  راولب  ناتسرال –  سراف –   ، 7431813986 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک 

:: 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

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحمرد   یاهروحمرد یبیلصو   یبیلصو یایا   هزاورد   هزاورد لناپ   لناپ یارجاو   یارجاو نویسادنفاب   نویسادنفاب یتاعالطا   یتاعالطا یاهولبات   یاهولبات هیهتو   هیهتو یزاسزاب   یزاسزاب یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
لیسزا لیسزا هدیدبیسآ   هدیدبیسآ یاهروحمو   یاهروحمو

1717
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ناجنز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/19 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/4/29  زا   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا ناهج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مادقا تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  دانسا  رد  هدش  دیق  طیارش  ربارب  یمومع  هصقانم  یرازگرب  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  ناجنز  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن 

لاناک و ششوپ  یارجا  هیهت و  هارمه  هب  بالقنا  نادیم  یرتم  کی  لاناک  یارجا  هژورپ  رهش  حطس  رد  ترورض  تروص  رد  ششوپ  ماجنا  لاناک و  ثادحا   1401-19-1
نآ هچیرد 

یکیفارت  یئزجود  درس و  گنر  دیرخ   1401-19-2
ناجنز یرادرهش  ینارمع  یاه  هژورپ  یارجا  تهج  تالآ  نیشام  هراجا   1401-19-3

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02633622039 :: نفلت :: WWW.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001005076000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499696 :: هرازه هرازه :: 1401/05/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنسرا  رهش  حطس  رد  فلخت  تبث  یریوصت و  شیاپ  نیبرود  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  ناجنسرا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رادار ریوصت  شزادرپ و  قیفلت  رب  ینتبم  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   800,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1401/05/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش نامتخاس  رصع ،  یلو  نابایخ  ناجنسرا ،   ، 7376164987 یتسپ :  دک  ناجنسرا ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینارمع ینارمع یاه   یاه هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا تهج   تهج تالآ   تالآ نیشام   نیشام هراجا   هراجا یکیفارت -  -  یکیفارت یئزجود   یئزجود وو   درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ ششوپ -  -  ششوپ ماجنا   ماجنا وو   لاناک   لاناک ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 1818

فلخت فلخت تبث   تبث وو   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش خیرات 1401/4/29  زا   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم :: 1401/05/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5500138 :: هرازه هرازه :: 1401/05/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاسیسات  یریوصت  شیاپ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتمیلیم راطقا 63 و 90 و 110  رد  نلیتا  یلپ  هلول  دیرخ 

لایر  1.285.000.000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  439.000.000

دهشم افبا  تکرش  نیطسلف 26  شبن  نیطسلف  نابایخ  دهشم   :: سردآ سردآ

37008149-051 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت لوا -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش خروم 1401/4/29  حبص  تعاس 8  زا  دانسا   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 13/30

نیون زاریش   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13/30   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5500610 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 9   - 1401/05/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  طیارش  اب  ار  یمومع  هصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
: هصقانم رد  تکرش  همانتنامض  غلبم  2.286.556 ـ  لایر :) نویلیم   ) یبیرقت دروآرب  درمال ـ  راک : یارجا  لیوحت  لحم  جنخ ـ  درمال -  یلصا  هار  مود  هعطق  لیمکت 

لایر   48.866.000.000
نابیاس  زرد و  غادف و  ناورز -  تلافسآ  شکور 

مریب  دابآ -  لامک  ناتسروال -  روحم  یزاسور  ینف و  هینبا  لیمکت 
یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  رد  یبیلص  یا و  هزاورد  لناپ  یارجا  نویسادنف و  اب  یتاعالطا  یاهولبات  هیهت  یزاسزاب و  یارجا 

ناج  هتشرف  میوج -  روحم  ساسا  ینف و  هینبا  یکاخ ، تایلمع 
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  و ... 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  تیاس و ...  زا  دانسا  تفایرد  دنشاب -  هصقانم  دروم  یراک  تیفرظ  تیحالص و  یاراد  دیاب  اه  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یگدیسر نامیپ و  هرادا   071  - 52241160 رتشیب 1560 -  تاعالطا  بسک   :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتمیلیم رتمیلیم   1 101 10 وو     9090 وو   راطقا  6363   راطقا ردرد   نلیتا   نلیتا یلپ   یلپ هلول   هلول دیرخ   دیرخ تاسیسات   تاسیسات یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

 ....  .... وو تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور یلصا ـ  ـ  یلصا هار   هار مود   مود هعطق   هعطق لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 68 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qb8ekcu9l7uqq?user=37505&ntc=5500138
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5500138?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2cskfaffk7mjz?user=37505&ntc=5500610
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5500610?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت لوا -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36/079 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/4/29  زا  دانسا   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نازنآ  :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5500638 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/05/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  زمرهمار  ناهبهب  روحم  یلصفم  ینتب  ظافح  یارجا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36/078 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/03هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ داصتقا   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5500676 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/05/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

عوضوم هرامش 2001001467000078  هب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دراد  رظن  رد  ناتسزوخ  ناتسا  یا  هژاو  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تفایرد تهج  دنیامن  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  هصقانم ) دیدجت   ) ناجیدنه رهشهام -  روحم  یلصفم  یسرجوین  بصن  هیهت و 

دامن هعجارم  ناریا  داتس  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هب  هصقانم  النسا  رتشیب و  تاعالطا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

روحم روحم یلصفم   یلصفم ینتب   ینتب ظافح   ظافح یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2222

روحم روحم یلصفم   یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2323

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ع / 1401/19 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش هصقانم  عوضوم  یارجا  لحم  زا  دیدزاب   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/05/05 هبنشراهچ 

راگزور  :: عبنم زورعبنم یلا 14  تعاس 9  تاکاپ  لیوحت  تلهم   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/05/12 هبنشراهچ 

5498934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  ار  دوخ  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  هژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  یرازگرب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.GEG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/19 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش رثکادح  تیاغل  خیرات 1401/05/02  زا   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 19 

اشامت  :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات  رثکادح   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5500165 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8.15   - 1401/05/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

1401/19- ییاهب تسرهف  تروص  هب  زاریش  دابآ  لداع   T.B.S هاگتسیا نامتخاس  تقرس  دض  متسیس  بصن  یزاس و  مواقم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 17.836.365.724 

هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  هینبا  هبتر  نتشاد  یهگآ ـ  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  زیراو  ای  یکناب و  همانتنامض  تروصب  لایر  نیمضت 900.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  زیراو 400.000  راک ـ  هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  نتشاد  روشک ـ 

سراف  ناتسا  زاگ  تکرش  تسارح  دحاو  هناخریبد  داهنشیپ : لیوحت   :: سردآ سردآ
لاصو نلاس  ضوح  غاب  نابایخ  شبن  لالقتسا  راولب  سراف  ناتسا  زاگ  تکرش  یزکرم  نامتخاس  ییاشگزاب :  ـ

071  - 38209443  - 9 :: نفلت :: setadiran.ir farsgas.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

071  - 38304074  - 38209000 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

فلخت5499696 تبث  یریوصت و  شیاپ  نیبرود  بصن  هحفص 13)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه متسیس   متسیس یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2424

T.B.ST.B.S هاگتسیا   هاگتسیا نامتخاس   نامتخاس تقرس   تقرس دضدض   متسیس   متسیس بصن   بصن وو   یزاس   یزاس مواقم   مواقم ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

راطقا5500138 رد  نلیتا  یلپ  هلول  دیرخ  تاسیسات  یریوصت  شیاپ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
رتمیلیم 63 و 90 و 110 

هحفص 13) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ ناتسا  یدربراک  یملع  عماج  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 10 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5498981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد ناگتخومآ  شناد  هدنورپ  هرقف  یناگیاب 11.000  نکسا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن هعجارم  تسویپ  هب  افطل 

1101091910000002 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  یدربراک  یملع  عماج  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

بو یاههاگرد ) ) یاهلاتروپ طوبرم ،  یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  شزادرپ و  سیورس :  مان 
ددع 11000 دادعت : 

1401/05/04 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگشناد ناگتخومآ  شناد  هدنورپ  هرقف  یناگیاب 11.000  نکسا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن هعجارم  تسویپ  هب  افطل 

6153973139 یتسپ :  دک  سدق ،  ییاضق  عمتجم  بنج  سدق  راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33792091-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33792091-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هاگشناد ناگتخومآ   ناگتخومآ شناد   شناد هدنورپ   هدنورپ هرقف   هرقف   1 1 .0001 1 .000 یناگیاب   یناگیاب وو   نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5498993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسیاب یم  ههام ) کی  رابتعا  اب  یلام (  ینف و  داهنشیپ  ضیوعت  یتناراگ  هام  موزل 18  تسویپ و  دانسا  حرش و  قباطم   - چیرتاک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  تسویپ  تمرف  لیمکت  ددرگ  تسویپ 

1201092179000623 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یلام داهنشیپ  هصقانم  دانسا  قباطم  ددرگ  تسویپ  یتسیاب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپ  ضیوعت -  یتناراگ  هام  موزل 18  تسویپ و  دانسا  حرش و  قباطم   - چیرتاک - 
.دشاب یمن  شریذپ  دروم  تروص  نیاریغ  رد  دشاب  هتشاد  رابتعا  هام  کی  یتسیاب  یم 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  854 دادعت : 

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

هصقانم دانسا  قباطم  ددرگ  تسویپ  یتسیاب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپ  ضیوعت -  یتناراگ  هام  موزل 18  تسویپ و  دانسا  حرش و  قباطم   - چیرتاک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یمن  شریذپ  دروم  تروص  نیاریغ  رد  دشاب  هتشاد  رابتعا  هام  کی  یتسیاب  یم  یلام  داهنشیپ 

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

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

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسیاب یتسیاب یمیم   ههام ) ) ههام کیکی   رابتعا   رابتعا اباب   یلام (  (  یلام وو   ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ ضیوعت   ضیوعت یتناراگ   یتناراگ هام   هام   1818 موزل   موزل وو   تسویپ   تسویپ دانسا   دانسا وو   حرش   حرش قباطم   قباطم  - - چیرتاک چیرتاک ناونع : : ناونع
تسا تسا یمازلا   یمازلا تسویپ   تسویپ تمرف   تمرف لیمکت   لیمکت ددرگ   ددرگ تسویپ   تسویپ

2727

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

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

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

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

5499032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  Wallix Admin Bastion رازفا مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000099 زاین :  هرامش 
ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/08 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب 27871134 تاعالطا.ددرگ  جرد  لاسکی  دادرارق  یارب  یداهنشیبپ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ندعم ،  تعنص و  کناب  یزکرم  نامتخاس  - هیدومحم هاگتسیا  زا  رتالاب  - یو کراپ  هارراهچ  زا  رتالاب  - رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1965643511 یتسپ : 

22029811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22010495-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت نارتخد  یا  هفرح  ینف و  هدکشزومآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5499152 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیربت س )  ) ارهزلا یا  هفرح  ینف و  هدکشزومآ  رد  یرتویپماک  تیاس  یزادنا 2  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093059000018 زاین :  هرامش 

زیربت نارتخد  یاهفرح  ینف و  هدکشزوما  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تیاس 1 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

: مهم هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هجوت  یتسویپ  لیاف  تاجردنم  هب  امتح 

.دیریگب سامت  هدازیلعاقآ 09143208231  یاقآ  لیابوم  هرامش  اب  ینف ، تاعالطا  بسک  دیدزاب و  یارب 

5184637589 یتسپ :  دک  ناوناب ،  کراپ  یوربور  راهب  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32808999-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32809955-041 :: 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 ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2828

هدکشزومآ هدکشزومآ ردرد   یرتویپماک   یرتویپماک تیاس   تیاس   22 یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 2929

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  ربراک  تهج 80  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ۀلاسکی  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001549000098 زاین :  هرامش 

کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قباطم  ربراک  تهج 80  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ۀلاسکی  دیدمت  - 

دشابیم رظان  دحاو  دات  هب  طونم  هیوست  دوش -  یراذگراب  روتکاف  شیپ  دوش -  یراذگراب  یلک  تمیق 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

دروم  1 دادعت : 
1401/05/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قباطم  ربراک  تهج 80  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ۀلاسکی  دیدمت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم رظان  دحاو  دات  هب  طونم  هیوست  دوش -  یراذگراب  روتکاف  شیپ  دوش -  یراذگراب  یلک  تمیق 

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81561114-021  ، 88700070-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربراک ربراک   8080 تهج   تهج شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ هلاس   هلاس کیکی   دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگنامرد قودنص  شریذپ و  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگشیامزآ یهدباوج  و 

1101060040000170 زاین :  هرامش 
ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هخسن 1 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگنامرد قودنص  شریذپ و  رازفا  مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاگشیامزآ یهدباوج  و 

.دوش هعلاطم  لماک  تروص  هب  تسیابیم   RFP
.دوش یراذگراب  لیمکت و  هدننک  تکرش  طسوت   RFP یاهتنا رد  دوجوم  مرف 

.تسا هدش  حرطم   RFP رد یمومع  یصاصتخا و  طیارش  یمامت 

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32127417-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشیامزآ هاگشیامزآ یهدباوج   یهدباوج وو   هاگنامرد   هاگنامرد قودنص   قودنص وو   شریذپ   شریذپ رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یمومع  طیارش  تامدخ و  حرش  قبط  هرصبت 16  هناماس  هیهت  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000010000061 زاین :  هرامش 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

رازفا مرن  1 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخن یسررب  یداهنشیپ  تمیق  تروصنیا  ریغ  ردو  یمازلا  ات 1401/5/2 تلود  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  (PDF لیاف کی   ) کرادم یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یمومع 64492626  طیارش  یتمه و  مناخ  نفلت 64492556  هرامش  اب  تامدخ  حرش  رد  ماهبا  دوجو  تروص  رد  دش . 

1457994861 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  روما  راک و  ترازو  یدوبهب - شوخ و  نیب  -- یدازآ خ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64492355-021  ، 64492526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66580009-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  هدکشناد   :: 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   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناخباتک رد  دوجوم  یاه  همان  نایاپ  هحفص  رازه  نکسا 700 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090360000002 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

هحفص 700000 دادعت : 
1401/05/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرون مناخ  هرامش 88954910  اب  یرادا  تاعاس  رد  رتشیب  تاعالطا  لاوس و  هنوگره  تروص  رد  دوش  اضما  هعلاطم و  امتح  یتسویپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن هعجارم  هناخباتک  دحاو  موس  هقبط  تشادهب  هدکشناد  انیسروپ  سدق خ  بالقنا خ  سردآ خ  هب  ای  سامت و  هناخباتک  مرتحم  لوئسم 

1417613151 یتسپ :  دک  کالپ 2 ،  - انیسروپ نابایخ  - سدق نابایخ  - بالقنا نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86126205-021  ، 88954912-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42933271-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماس هناماس هیهت   هیهت وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 3232

هناخباتک هناخباتک ردرد   دوجوم   دوجوم یاه   یاه همان   همان نایاپ   نایاپ هحفص   هحفص رازه   رازه 700700 نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 3333

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نکاما تاعالطا  زا  یرهش  نامتخاس  یزاس 45000  دکوئژ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یوضر  ناسارخ  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  یصوصخ  شخب  هب  ار  ناتسا  نیا  یاهناتسرهش 

1101001492000082 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/02 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنیامن راذگراب  هناماسرد  اددجم  لیمکت  زا  سپ  ار  تسویپ  هطوبرم  یاهمرف  هک  تسا  یمازلا  مرتحم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9173695636 یتسپ :  دک  یوضر ،  ناسارخ  تسپ  لک  هرادا  ییالوت   دیهش  نابایخ  ینمیخ  ماما  نابایخ  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8016389-051  ، 38016000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38597001-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یترارح قرب  دیلوت  تکرش  دانسا  تیریدم  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000115 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هام  دادرارق 12  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  تاصخشم 

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42775000-021  ، 42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکاما نکاما تاعالطا   تاعالطا زازا   یرهش   یرهش نامتخاس   نامتخاس   4500045000 یزاس   یزاس دکوئژ   دکوئژ ناونع : : ناونع 3434

یترارح یترارح قرب   قرب دیلوت   دیلوت تکرش   تکرش دانسا   دانسا تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3535

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499801 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قباطم  هکبش  تامدخ  یرس  کی  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000260000038 زاین :  هرامش 

مالیا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  جردنم  طیارش  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6939177111 یتسپ :  دک  مالیا ،  هاگشناد  شهوژپ -  راولب  باجنگناب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

59241219-084  ، 32227010-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227661-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش هرد  رصع  یلو  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پوکسورکیم نودب  مرپسا  زیلانا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092246000024 زاین :  هرامش 

رهش هرد  جع  رصع  یلو  یباوختخت  ناتسرامیب 96  هدننک :  رازگرب 
زادرپ دیدارف  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  ییاوقم 1  تکاپ  یدنب  هتسب  عون  یرازفا  تخس  لفق  اب   DVD عون  CASA مرپسا کیتاموتا  زیلانآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

سراپ زادرپ  دیدارف  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ 
هتسب 1 دادعت : 

1401/05/03 زاین :  خیرات 
رهش هرد  رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6961733999 یتسپ :  دک  یرفعج ،  دیهش  نابایخ  رهش ،  هرد  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35224589-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35224589-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم هکبش   هکبش تامدخ   تامدخ یرس   یرس کیکی   ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3636

پوکسورکیم پوکسورکیم نودب   نودب مرپسا   مرپسا زیلانا   زیلانا ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 68 ھحفص 25 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/np8ukm3f8ez6c?user=37505&ntc=5499801
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5499801?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/syypdpsrnm4kw?user=37505&ntc=5499805
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5499805?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ISF دحاو  ESD , DCS یاه متسیس  رد  یرازفا  مرن  تارغت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گنیروتینام DCS رد یروبع  یرولف  هبساحم  کیجال  تخاس  گنیروتینام و   DCS و ESD رد XV هب  MOV کیجال رغت 

1101091863000607 زاین :  هرامش 
برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/29 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ISF دحاو  ESD , DCS یاه متسیس  رد  یرازفا  مرن  تارغت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ لیاف  قبط  گنیروتینام  DCS رد یروبع  یرولف  هبساحم  کیجال  تخاس  گنیروتینام و   DCS و ESD رد XV هب  MOV کیجال رغت 

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

32223613-084  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ISFISF دحاو   دحاو   ESD ,  DCSESD ,  DCS یاه   یاه متسیس   متسیس ردرد   یرازفا   یرازفا مرن   مرن تارغت   تارغت ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( وکیاوزیا )

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5500037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط   eset سنسیال هلاسکی  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092297000691 زاین :  هرامش 

ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

متیا 400 دادعت : 
1401/05/02 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  تسویپ  حرش  قباطم  تادنتسم  ریاس  روتکاف و  شیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( ، ناریا لحاس  ارف  عیانصو  یزاس  یتشک  عمتجم  تکرش   ) ییایرد عیانص  عمتجم   - سابعردنب برغ  یرتمولیک   37 سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7934174715 یتسپ :  دک 

32571025-076  ، 32571193-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32571152-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  تسپ  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 12 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5500245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تادنتسم  قبط  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  مرف  لیمکت  یتسپدک و  تاعالطا  یزاسدکوئژ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001528000023 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/02 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تادنتسم  قبط  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  مرف  لیمکت  یتسپدک و  تاعالطا  یزاسدکوئژ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3515894931 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  تعنص  ملع و  راولب  اضر  ماما  نادیم  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33372115-023  ، 33322277-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3332277-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

eseteset سنسیال   سنسیال هلاسکی   هلاسکی دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 3939

نکسم نکسم داینب   داینب مرف   مرف لیمکت   لیمکت وو   یتسپدک   یتسپدک تاعالطا   تاعالطا یزاسدکوئژ   یزاسدکوئژ ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسلگ ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  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 13 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5500366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داتس تهج  یرتویپماک  تاموزلمو  تازیهجت  لمح  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005147000211 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
 . دامرف لصاح  سامت   09355988546 هرامش هب  یمیرک  سدنهم  اب  ینف  تالاوس  هنوگ  ره  تهج  تسویپ  ینف  تاصخشم  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ملق  172 دادعت : 

1401/05/06 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم ههام  دقن 4  تروصب  تخادرپ  دشابیم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4918937333 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  - جیسب نادیم  - ناگرگ ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32480326-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480317-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایتخب لاحم و  راهچ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5500690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاحم و راهچ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  دمآرد  یتاعالطا  کناب  هیهت  روظنم  هب  بآ  عبانم  نیکرتشم  یناوخ  هدنورپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیکرتشم هناماس  رد  یراذگراب  یرایتخب و 
1101001125000019 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

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

رد یراذگراب  یرایتخب و  لاحم و  راهچ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  دمآرد  یتاعالطا  کناب  هیهت  روظنم  هب  بآ  عبانم  نیکرتشم  یناوخ  هدنورپ  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نیکرتشم هناماس 

8814673113 یتسپ :  دک  ریت ،  تفه  نابایخ  شبن  یباراف - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350741-038  ، 33334805-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33335098-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داتس داتس تهج   تهج یرتویپماک   یرتویپماک تاموزلمو   تاموزلمو تازیهجت   تازیهجت لمح   لمح وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4141

بآبآ تکرش   تکرش دمآرد   دمآرد یتاعالطا   یتاعالطا کناب   کناب هیهت   هیهت روظنم   روظنم هبهب   بآبآ   عبانم   عبانم نیکرتشم   نیکرتشم یناوخ   یناوخ هدنورپ   هدنورپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4242

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

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

زا 68 ھحفص 28 
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش5499082 اتید  چیئوس  ناوخ -  کالپ  رازفا  مرن  هتسب  هنایار -  هحفص 55)مر  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزادنا و5499226 هار  بصن ،  اب  هارمه  لماک  تروص  هب  تازیهجت  ناوخ و  کالپ  نیبرود  دیرخ 
ینابیتشپ

هحفص 55) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دنمشوه5500044 یتراظن  یتظافح و  رادشه و  یسرتسد  تیریدم  هحفص 55)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

V-PACKING تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000444 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138335-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

V-PACKINGV-PACKING ناونع : : ناونع 4343

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

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

زا 68 ھحفص 29 
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

V-PACKING تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000443 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138335-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

V-PACKING تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000442 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138335-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

V-PACKINGV-PACKING ناونع : : ناونع 4444

V-PACKINGV-PACKING ناونع : : ناونع 4545

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

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

زا 68 ھحفص 30 
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یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یضرف  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  قبط  گنیروتینام  یکینورتکلا  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091498000050 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اراتسآ تراجت  نوسفا  هدننک  هضرع  عجرم   BEW یتراجت مان   BE-96 لدم گنیروتینام  لرتنک و  لنپ  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9415675949 یتسپ :  دک  یلامش ،  ناسارخ  زاگ  تکرش  ادخهد  نابایخ  شبن  یقرش  یناقلاط  نابایخ  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32403333-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32264963-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5500106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  دوش  هیارا  تمیق  تسویپ  تاصخشم  قبط  طقف  تخوس  تراک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228000744 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  . SIEMENS Co هدنزاس عجرم   SIMADYN D لدم  PLC متسیس یجورخ  یاه  هداد  لرتنک   IMPAG 4 لماک تراک  الاک :  مان 

نف یتآ  نومزآ  هدننک 
تس 2 دادعت : 

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

دوش تبث  هناماس  رد  ینف  تاداهنشیپ  دشاب 3- یناریا  هیارا و  تفن  دنلب  تسیل  زا  یداهنشیپ  یالاک  یرابتعا 2- تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام یکینورتکلا   یکینورتکلا مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 4646

تخوس تخوس تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

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

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

زا 68 ھحفص 31 
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5500557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

146328 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

کیتامونپ کرحم  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/01/14 عورش :  خیرات 
1401/01/24 نایاپ :  خیرات 

1401/05/07 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کیتامونپ کیتامونپ کرحم   کرحم ناونع : : ناونع 4848

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

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

زا 68 ھحفص 32 
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5498946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داتس نامتخاس  راکدوخ  قیرح  افطا ء  یاه  متسیس  هبساحم   ، یحارط  ، هرواشم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000439 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  هباشم  راک  هقباس  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا تیولوا  رد  یموب  رواشم 

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

32138354-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: 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

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5498977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

flame scanner تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863000605 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناکیتراپ تعنص  دنهس  هدننک  هضرع  عجرم   PARTIKAN FLAME SCANNER یتراجت مان   UV لدم شفنبارف  هلعش  زاسراکشآ  الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داتس داتس نامتخاس   نامتخاس راکدوخ   راکدوخ قیرح   قیرح ءء   افطا   افطا یاه   یاه متسیس   متسیس هبساحم   هبساحم  ، ، یحارط یحارط  ، ، هرواشم هرواشم ناونع : : ناونع 4949

flame scannerflame scanner ناونع : : ناونع 5050
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سراف ناتسا  یتسیزهب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق داهنشیپ  گرب  رد  دوجوم  تاصخشم  اب  قباطم  قیرح  افطا  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000150000230 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
.دننک لیمکت  ار  تمیق  داهنشیپ  گرب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  هیلک  - 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  سراف  یتسیزهب  لک  هرادا  رابنا  ات  لقن  لمح و  درادناتسا و  یناشنشتآ و  هیدات  ذخا  بصن و  هنیزه 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7174667566 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  زابرس ، راولب  یادتبا  درباوه ، هارراهچ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38303001-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381677-071 :: 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

ناگزمره ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشلگ هبعش  تاناما  قودنص   UL, FM VdS 200 ما فا  زاگ  اب  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  متسیس  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030651000062 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  بعشروما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک تکرش  راکنامیپ و  ندوب  یموب  هب  مازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  بعش ،  روما  هرادا  شخپوراد -  نابایخ  تلاسر و  هارراهچ  نیب  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915868358

33669898-076  ، 33669890-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669890-076 :: 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

تمیق تمیق داهنشیپ   داهنشیپ گرب   گرب ردرد   دوجوم   دوجوم تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم قیرح   قیرح افطا   افطا مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5151

UL,  FM VdSUL,  FM VdS   200200 ماما   فافا   زاگ   زاگ اباب   کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5252
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5499669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/06/25 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ تاعالطا  قبط   ) یتاسیسات مالقا  فیدر   16 ناونع : 

14011181 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/07/30 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتاسیسات یتاسیسات مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 5353
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد   :: 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   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابنا  کیتاموتا  قیرح  مالعا  متسیس  راک  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرفب  هعلاطم  ور  یتسویپ  کرادم  امتح  امتح 

یراک زور  رظان 45  سدنهم  هدات  راک و  مامتا  زا  دعب  تخادرپ 
1201030577000173 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 
روتکتد ( Smoke Detector  ) ید یا  لا  یجورخ  یاراد  بصن  هیاپ  ابددع   125 - 
یترارح روتکتد  ( Heat Detector  ) ید یا  لا  یجورخ  یاراد  بصن  هیاپ  ابددع   1

دوشیمن یگدیسر  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  رکذ  تسه  یتسویپ  کرادم  رد  هک  یدراوم  یمامت  دامرفب و  همیمض  روتکاف  شیپ  امتح 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

یرس  1 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  لیاف  رد  لماک  تساوخرد  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادناتسا یاراد  روپاگنس  تخاس   Multron کرام هطوبرم  یاه  روشنم  هارمه  هب  لوط  رتم  درکلمع 50  عاعش  اب  یدود  ( Beam Detector  ) روتکتد میبهاگتسد   1

L.P.C.B
ددجم ندش  تسیر  تیلباق  نکشن و  هشیش  اب  قیرح  مالعا  یتسشددع   6

1585713116 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هقبط  کالپ 41  متفه  نابایخ  شبن  یزاریش  یازریم  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88849016-021  ، 88343605-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88343605-021 :: 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

وو راک   راک مامتا   مامتا زازا   دعب   دعب تخادرپ   تخادرپ دامرفب   دامرفب هعلاطم   هعلاطم ورور   یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم امتح   امتح امتح   امتح رابنا   رابنا کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس راک   راک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
یراک یراک زور   زور   4545 رظان   رظان سدنهم   سدنهم هدات   هدات

5454
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5500086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / یناشن شتآ  یاه  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004030 زاین :  هرامش 

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

داگراساپ نمیا 
ددع 13 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دود دود مالعا   مالعا دربراک   دربراک یناشن   یناشن شتآ   شتآ روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5500464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/07/06 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ تاعالطا  قبط  ) یتاسیسات مالقا  فیدر   25 ناونع : 

14011398 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/07/30 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5500481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/07/19 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ تاعالطا  قبط  ) یتاسیسات مالقا  فیدر   11 ناونع : 

14011560 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/07/31 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتاسیسات یتاسیسات مالقا   مالقا فیدر   فیدر   2525 ناونع : : ناونع 5656

(( تسویپ تسویپ تاعالطا   تاعالطا قبط   قبط )) یتاسیسات یتاسیسات مالقا   مالقا فیدر   فیدر   1 11 1 ناونع : : ناونع 5757

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

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

زا 68 ھحفص 38 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bpbj7j8syebhw?user=37505&ntc=5500464
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5500464?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sys6tvagv4xea?user=37505&ntc=5500481
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5500481?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

...و5499111 یمومع -  یاهناکم  رد  جورخ  دوو و  لرتنک  هاگتسد  یترارح -  یدود و  قیرح  مالعا  یاهمتسیسروتکتد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 54) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VHF ییویدار هکبش  ینابیتشپ  یرادهگن و  ریمعت ، تازیهجت ، هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001418000081 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931998689 یتسپ :  دک  لقن ،  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم -  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3331822-0843  ، 33331822-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341638-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VHFVHF  ییویدار ییویدار هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت ، ، ریمعت تازیهجت ، ، تازیهجت هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  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 09 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دناب  یانهپ   Mbps 50 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ftp زوجم یاراد 

کیتامروفنا یلاع  یاروش  زوجم  یاراد 
یپ 64 یآ  صیصخت  دادعت 

1101001050000071 زاین :  هرامش 
کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

دناب  یانهپ   Mbps 50 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ftp زوجم یاراد 

کیتامروفنا یلاع  یاروش  زوجم  یاراد 
یپ 64  یآ  صیصخت  دادعت 

309 یلخاد  88007953 مدقم یناوریش  مناخ 

1439956111 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج  هارگرزب  عطاقت  زا  رتالاب  یلامش - رگراک  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88007953-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88025420-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دناب دناب یانهپ   یانهپ   Mbps 50Mbps 50 ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  طیارش  اب...و  ینادیم  هرواشم  میس و  یب  هکیش  یرادهگن  سیورس و  لماش  ناتسا  میس  یب  هکبش  یربهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشال بم  یدقن  تخادرپ  هباشم  دک  ناریا  )

1101003622000064 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
تامدخ 4 دادعت : 

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

.ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  طیارش  هب  تمیق  داهنشیپ  هئارا  تهج  دک  ناریا  ندوب  هباشم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33373801-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

متشه هاگشیالاپ  رد  هیناث  رب  تیباگم  دناب 80  یانهپ  اب  تنرتنیا  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000007 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هیناث رب  تیاب  اگم   36580 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319682-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینادیم ینادیم هرواشم   هرواشم وو   میس   میس یبیب   هکیش   هکیش یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس لماش   لماش ناتسا   ناتسا میس   میس یبیب   هکبش   هکبش یربهار   یربهار ناونع : : ناونع 6060

متشه متشه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ ردرد   هیناث   هیناث ربرب   تیباگم   تیباگم   8080 دناب   دناب یانهپ   یانهپ اباب   تنرتنیا   تنرتنیا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 6161
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ورین ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دناب 2 یانهپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000002000075 زاین :  هرامش 

ورین ترازو  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دناب 2 یانهپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1996833611 یتسپ :  دک  ورین ،  ترازو  نامتخاس  - شیاین ناتسدرک و  نابوتا  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81606030-021  ، 81606000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81606172-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یزرواشک  داهج  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   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

* رتویپماک تروپ  چیئوس و  دیرخ  * تسویپ رد  حرش   : * تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003057000101 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روپدمحم روصنم  هدننک  هضرع  عجرم   KVM-15XX لدم تروپ  هکبش 8   KVM چیئوس الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

* رتویپماک تروپ  چیئوس و  دیرخ  * تسویپ رد  حرش   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1431994191 یتسپ :  دک  شبن خ 28 ،  یدابآدسا - نیدلا  لامج  دیس  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81122126-021  ، 88728981-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88723554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 دناب   دناب یانهپ   یانهپ ناونع : : ناونع 6262

** رتویپماک رتویپماک تروپ   تروپ وو   چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ** تسویپ تسویپ ردرد   حرش   حرش ** ناونع : : ناونع 6363
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نارهت ناتسا  یزرواشک  داهج  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   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 * ددع ود  لاوریاف  دیرخ  تسویپ *  رد  حرش   : * تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003057000100 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم  تیگ 50  سراپ  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 * ددع ود  لاوریاف  دیرخ  تسویپ *  رد  حرش   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1431994191 یتسپ :  دک  شبن خ 28 ،  یدابآدسا - نیدلا  لامج  دیس  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81122126-021  ، 88728981-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88723554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل   ) Sg-350-24 وکسیس چیئوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060031000056 زاین :  هرامش 

مق هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-CX4 لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل   ) Sg-350-24 وکسیس چیئوس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3716146611 یتسپ :  دک  مق ،  هاگشناد  ریدغلا -  راولب  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32103236-025  ، 32103000-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32854326-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 * * ددع ددع ودود   لاوریاف   لاوریاف دیرخ   دیرخ تسویپ *  *  تسویپ ردرد   حرش   حرش ** ناونع : : ناونع 6464

(( دامرف دامرف هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد اباب   ارار   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف افطل   افطل  ) ) Sg-350-24Sg-350-24 وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

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

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

زا 68 ھحفص 43 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3sbunupt9mmbe?user=37505&ntc=5499830
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5499830?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/w9kmmkvp85jp4?user=37505&ntc=5499832
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5499832?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499930 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ لاقتنا  تکرش  برد  لیوحت  لحم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ددع .  دادعت 4  mitel super set pkm 48 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092036000043 زاین :  هرامش 

ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک  لتیام  هدنزاس  عجرم   MITEL NETWORK یتراجت مان   MXE III لدم یتارباخم  نفلت  زکرم  الاک :  مان 

دنمیار نامول 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/05/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاگ لاقتنا  تکرش  برد  لیوحت  لحم  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ددع .  دادعت 4  mitel super set pkm 48 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1967917661 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  رایدنفسا  نابایخ  ندرج )  الدنام (  نوسلن  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81314422-021  ، 81314023-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81314128-021 :: 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   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Mikrotik LHG LTE kit ویدار تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002099 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نارادبرس نارب  جوم  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   RBLHG-5nD لدم  GHZ 5/8 سناکرف  LHG یتارباخم لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

تاداهنشیپ یرازگراب  دامن و  هعجارم  تسویپ  حرش  لودج  هب  دیرخ  هصقانم  رد  تکرش  یارب  دشاب و  یمن  یلصا  تسا و  هباشم  الاک  زاین  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  داتس  هناماس  رد  یلام  ینف و 

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

83762170-021  ، 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

mitel super set pkm 48mitel super set pkm 48 ناونع : : ناونع 6666

Mik rotik  LHG LTE k itMik rotik  LHG LTE k it ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 6767
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یاه کرهش  کچوک و  عیانص  نامزاس  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا یتعنص 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5500240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SFP 10G ددع هارمه 4  هب  هلاس  کی  نیالفآ  سنسیال  اب  تیگ  یتروف  لاوریاف  هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001059000024 زاین :  هرامش 

ناریا یتعنص  یاه  کرهش  کچوک و  عیانص  نامزاس  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه رازفا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FTNT یتراجت مان   FG224B لدم هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  ددرگ و  همیمض  هدش  رهم  روتکاف  شیپ  تسا  دنمشهاوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1994768351 یتسپ :  دک  کالپ 10 ،  یماظتنا  یورین  نابایخ  اردص  الم  لپ  زا  رتالاب  ناتسدرک   هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88770800-021  ، 88770923-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88770581-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SFP 10GSFP 10G ددع   ددع   44 هارمه   هارمه هبهب   هلاس   هلاس کیکی   نیالفآ   نیالفآ سنسیال   سنسیال اباب   تیگ   تیگ یتروف   یتروف لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 6868

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5500270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

px150 رتکراک زکرم  رواپ  تراک  ددع  1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000477 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کاپ  رای  رتسگ  کاوژپ  هدنزاس  عجرم  یتارباخم  گنیچیئوس  یاه  متسیس  دربراک   PWS1-051 لدم رواپ  تراک  الاک :  مان 

کاپ رای  رتسگ  کاوژپ 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/06 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 09169141669  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  حیحص  زاین  یلک  حرش 

دوش  هدناوخ  تسویپ  تسیل 
ههامود تخادرپ 

6165773131 یتسپ :  دک  تفن ،  ناتسرامیب  تفن  کرهش  هداج  یادتبا  هاگدورف  هار  هس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34431306-061  ، 34434142-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

px150px150 رتکراک   رتکراک زکرم   زکرم رواپ   رواپ تراک   تراک ددع   ددع 11 ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5500361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط  تنیوپ -  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092372000184 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نومزآ یتاقیقحت  هدننک  هضرع  عجرم   ACCESS POINT FOR COMPUTER NETWORK یتراجت مان   ULC1000 لدم هنایار  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

تیفیک
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/02 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش  جرد  هناماس  رد  مالقا  لک  تمیق  ًامتح 
دشاب یم  تسویپ  تسیل  قبط  یتساوخرد  مالقا 

دوش ءاضما  رهم و  اهب  مالعتسا  طیارش  تمیق و  داهنشیپ  مالعتسا  مرف 

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52116553-061  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش5499082 اتید  چیئوس  ناوخ -  کالپ  رازفا  مرن  هتسب  هنایار -  هحفص 55)مر  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدکشزومآ5499152 رد  یرتویپماک  تیاس  یزادنا 2  هحفص 18)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزادنا و5499226 هار  بصن ،  اب  هارمه  لماک  تروص  هب  تازیهجت  ناوخ و  کالپ  نیبرود  دیرخ 
ینابیتشپ

هحفص 55) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هناماس5499565 هیهت  هحفص 18)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یترارح5499745 قرب  دیلوت  تکرش  دانسا  تیریدم  رازفا  مرن  هحفص 18)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5499774V-PACKING(29 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5499787V-PACKING(29 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط تنیوپ -  -  تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ5499801 لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قباطم  هکبش  تامدخ  یرس  کی  هحفص 18)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5499818V-PACKING(29 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب5499829 رادم  نیبرود  هحفص 55)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5499851ISF دحاو  ESD , DCS یاه متسیس  رد  یرازفا  مرن  هحفص 18)تارغت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دنمشوه5500044 یتراظن  یتظافح و  رادشه و  یسرتسد  تیریدم  هحفص 55)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

داتس5500366 تهج  یرتویپماک  تاموزلمو  تازیهجت  لمح  هحفص 18)هیهت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LOGIC BOARD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096783000014 زاین :  هرامش 

مراهچ هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
شهوژپ ورشیپ  نورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   PNF یتراجت مان   ACE BOARD لدم دنمشوه  درب  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  هب  زاین  دروم  ملق  حرش  تسین .  زاین  دروم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  نیا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنوش هیارا  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ 

.دوش هجوت  یتسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  طیارش  هب  امتح 

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

31316467-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LOGIC BOARDLOGIC BOARD ناونع : : ناونع 7171

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

نالگهد 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 11 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک  مرگولیک -  نزو 90  یرتم  یتناس  عافترا 55  هنشاپ 40  لوط 40  یرهش  کچوک  یسرجوین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101090595000110 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  نالگهد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناراهب اواثراب  هینبا  ابید  هدننک  هضرع  عجرم   cm 75 زیاس  SRD-875BWH 250MM لدم یکیتسالپ  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 250 دادعت : 

1401/05/03 زاین :  خیرات 
نالگهد رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هیارک  مرگولیک -  نزو 90  یرتم  یتناس  عافترا 55  هنشاپ 40  لوط 40  یرهش  کچوک  یسرجوین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6667134511 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  زاروا -  دمحم  نابایخ  نالگهد - نالگهد ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35123130-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35122394-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کچوک کچوک یسرجوین   یسرجوین ناونع : : ناونع 7272

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

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

زا 68 ھحفص 49 
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ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یاهروحم  حطس  رد  یا  هطقن  ییانشور  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001467000056 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ناتسا یاهروحم  حطس  رد  یا  هطقن  ییانشور  یارجا  1 دادعت : 
1401/05/02 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

، ددرگ اضما  رهم و  تسیاب  یم  تمیق  زیلانآ  دروآرب و  تاحفص  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یمن  یسررب  یداهنشیپ  تمیق  تمیق ،  زیلانآ  دوبن  تروص  رد 

 . تسا دادرارق  کفنیال  ءزج  یمومع  طیارش 
.دوش یم  هتفرگ  همان  تنامض  دوش و  یم  ماجنا  دادرارق  داقعنا 

6133884453 یتسپ :  دک  فراع ،  نابایخ  تعاس و  نادیم  نیب  - ردص یسوم  ماما  نابایخ  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333641-061  ، 3338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366309-061 :: 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 یاهروحم   یاهروحم حطس   حطس ردرد   یایا   هطقن   هطقن ییانشور   ییانشور یارجا   یارجا 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 68 ھحفص 50 
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نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499907 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ 09391310608 تاصخشم  قبط  نانمس  یتعنص  کرهش  یتعنص  یاهدحاو  یماسا  نابایخ و  مان  ولبات  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001048000078 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ 09391310608 تاصخشم  قبط  نانمس  یتعنص  کرهش  یتعنص  یاهدحاو  یماسا  نابایخ و  مان  ولبات  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نانمس ،  ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  یتعنص  تاقیقحت  درادناتسا و  لک  هرادا  بنج  درادناتسا  نادیم  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3515983611

33370723-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33372382-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص کرهش   کرهش یتعنص   یتعنص یاهدحاو   یاهدحاو یماسا   یماسا وو   نابایخ   نابایخ مان   مان ولبات   ولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت 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 68 ھحفص 51 
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جرک یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس ، نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش تکرش و  دانسا  روتکاف و  شیپ  هِیارا  رتاهت  دقن 70 % تخادرپ %30 طیارش  یتسویپ  دانسا  قبط  یگنس  درالوب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم یمازلا  سامت 

1101095683000067 زاین :  هرامش 
جرک یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

زراب عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.313-O دک  1050x400x320 mm زیاس ینلیتا  یلپ  دیدج  حرط   HIP یسدنهم هدر  گنربش  یکیفارت  درالوب  دنب  هار  الاک :  مان 
نارهت کیتسالپ 

ددع 100 دادعت : 
1401/05/02 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دانسا روتکاف و  شیپ  هِیارا.دشابیم  هام  یلا 5  تخادرپ 2  نامز  رتاهت  دقن 70 % تخادرپ %30 طیارش  یتسویپ  دانسا  قبط  یگنس  درالوب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یاه 09198160147-09123617781 هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج.دشابیم  یمازلا  سامت  هرامش  تکرش و 

3134851965 یتسپ :  دک  یبسا ،  نادیم  قرش  لامش  علظ  - یبسا نادیم   - هیمیظع - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32542277-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32542277-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5500241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیلپ رایس  تباث و  یاه  لوکساب  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001418000085 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931998689 یتسپ :  دک  لقن ،  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم -  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3331822-0843  ، 33331822-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341638-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنربش گنربش یکیفارت   یکیفارت درالوب   درالوب دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 7575

سیلپ سیلپ رایس   رایس وو   تباث   تباث یاه   یاه لوکساب   لوکساب یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت 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 68 ھحفص 52 
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مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5500498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع لقن  لمح و  تراظن  لرننک و  حرط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001418000082 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931998689 یتسپ :  دک  لقن ،  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم -  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3331822-0843  ، 33331822-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341638-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 12 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5500581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هئارا  تسویپ  رد  تساوخرد  حرش  ناملعم -  یریوصت  تراظن  تیاس  ییاج  هب  اج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004449000075 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددجم اضما  ورهم  زا  سپ  لیمکت و  زین  ار  اهب  مالعتسا  گرب  هناماس ،  رد  دوخ  کرادم  یراذگراب  نمض  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن یراذگراب  هناماس  رد 

.ددرگ یراذگراب  تاحفص  مامت  اضما  ورهم  هعلاطم و  زا  سپ  تسیاب  یم  زین  تسویپ  دادرارق  لیاف 

3514713995 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یرهطم  نادیم  ملعم  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33442082-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440467-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمومع یمومع لقن   لقن وو   لمح   لمح تراظن   تراظن وو   لرننک   لرننک حرط   حرط ناونع : : ناونع 7777

ناملعم ناملعم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن تیاس   تیاس ییاج   ییاج هبهب   اجاج   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 68 ھحفص 53 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یلعوب  هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101091567000012 زاین :  هرامش 
دهشم یلعوب   هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/08 زاین :  خیرات 
رصع نایناریا  رف  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   LG یتراجت مان   LACT10-R لدم یمومع  یاهناکم  رد  جورخ  دورو و  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 

داگراساپ
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/08 زاین :  خیرات 
عجرم زربلا  ونراک  هکبش  زارف  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   KarnoLogic لدم رتنساتید  یتارباخم و  زکارم  صوصخم  لاتیجید  گنیروتینام  امد  رلرتنک  الاک :  مان 

زربلا ونراک  هکبش  زارف  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/08 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

37112790-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37112790-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

...و ...و یمومع -  -  یمومع یاهناکم   یاهناکم ردرد   جورخ   جورخ وو   دوو   دوو لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد یترارح -  -  یترارح وو   یدود   یدود قیرح   قیرح مالعا   مالعا روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 7979

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

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

زا 68 ھحفص 54 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا تسویپ - یاه  لیاف  حرش  هب  نیمخ  هواس و  کارا ،  زکارم  ددرت  لرتنک  عماج  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یحارط  هیه ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعجارم  تسویپ  لودج  هب  هدوب  هباشم  دک 

1101001022000571 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اصحا ینمیا  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   ASSA هدنزاس عجرم   LCU6516 لدم دارفا  ددرت  لرتنک  زکرم  یکینورتکلا  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاه  لیاف  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33288177-086  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5500475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/06/19 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینهآ بوچ  راهچ  هارمه  هب  یلومعم )  کیتسوگآ و  برد (  ناونع : 

14011108 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/07/30 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک عماج   عماج متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یحارط   یحارط هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 8080

ینهآ ینهآ بوچ   بوچ راهچ   راهچ هارمه   هارمه هبهب   یلومعم )  )  یلومعم وو   کیتسوگآ   کیتسوگآ برد (  (  برد نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 8181

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

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

زا 68 ھحفص 55 
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لقن لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  رد  هدش  مالعا  ینف  تاصخشم  اب  الاک  تریاغم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دادارق طیارش  یارجا  مدع 

1101094564000014 زاین :  هرامش 
لقن لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 16GB FBD PC2-5300 لدم هنایار  مر  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
زارفا هیامن  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  راکدوخ   OCR ناوخ کالپ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 48 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

ناجریس ارفا  میسن  هدننک  هضرع  عجرم   SMC یتراجت مان   SMCFS801P لدم  POE تروپ هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 13 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
رتسگ فیط  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROWAN یتراجت مان   m 305 لوط  DUAL JACKET FTP لدم  outdoor CAT5 هکبش لباک  الاک :  مان 

فالک 28 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

زاسارف لاگس  یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK هدنزاس عجرم   qrt5 لدم یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
هاگتسد 13 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
هنایمرواخ شزادرپ  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ALFA110 لدم یتراظن  یناوخ و  کالپ  کیفارت  تعرس و  لرتنک   IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 42 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان  هنایار  رورس   HPE 2.4TB SAS 12G 10K کسید دراه  الاک :  مان 
نرق زادرپ  تراپ  سسرآ 

ددع 8 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اتفا یتایلمع  ای  ینف  زوجم  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  یدقن  ریغ  تخادرپ  تیولوا  اب  ارجا و  زا  دعب  غلبم  تخادرپ 

ینابیتشپ  لاس  لاس و 2  تازیهجت 5  ییالط  یتناراگ 
ددرگ یم  بصن  ینف  یسررب  زا  دعب  کیفارت و  راینا  لیوحت  تازیهجت  هیلک 

دشاب یم  هباشم  تروص  هب  الاک  ناریا  یاهدک 

 : یتسپ دک  لقن ،  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   - یوفص باون  نابایخ  یادتبا   - رارسا نابایخ  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9613844336

44234260-051  ، 44234258-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44226220-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناوخ -  -  ناوخ کالپ   کالپ رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب هنایار -  -  هنایار مرمر   ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لقن لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ یزادنا و  هار  بصن ،  اب  هارمه  لماک  تروص  هب  تازیهجت  ناوخ و  کالپ  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094564000015 زاین :  هرامش 

لقن لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 16GB FBD PC2-5300 لدم هنایار  مر  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

زارفا هیامن  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  راکدوخ   OCR ناوخ کالپ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 48 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
ناجریس ارفا  میسن  هدننک  هضرع  عجرم   SMC یتراجت مان   SMCFS801P لدم  POE تروپ هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 13 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

رتسگ فیط  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROWAN یتراجت مان   m 305 لوط  DUAL JACKET FTP لدم  outdoor CAT5 هکبش لباک  الاک :  مان 
فالک 28 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
زاسارف لاگس  یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK هدنزاس عجرم   qrt5 لدم یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 13 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

هنایمرواخ شزادرپ  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ALFA110 لدم یتراظن  یناوخ و  کالپ  کیفارت  تعرس و  لرتنک   IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ددع 42 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان  هنایار  رورس   HPE 2.4TB SAS 12G 10K کسید دراه  الاک :  مان 

نرق زادرپ  تراپ  سسرآ 
ددع 8 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اتفا یتایلمع  ای  ینف  زوجم  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  یدقن  ریغ  تخادرپ  تیولوا  اب  ارجا و  زا  دعب  غلبم  تخادرپ 

ینابیتشپ  لاس  لاس و 2  تازیهجت 5  ییالط  یتناراگ 
ددرگ یم  بصن  ینف  یسررب  زا  دعب  کیفارت و  راینا  لیوحت  تازیهجت  هیلک 

دشاب یم  هباشم  تروص  هب  الاک  ناریا  یاهدک 

 : یتسپ دک  لقن ،  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   - یوفص باون  نابایخ  یادتبا   - رارسا نابایخ  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9613844336

44234260-051  ، 44234258-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44226220-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن اباب   هارمه   هارمه لماک   لماک تروص   تروص هبهب   تازیهجت   تازیهجت وو   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویلیم  480 غلبم  . هدنشورفاب لاسرا.تسویپ  تامازلاو  تاصخشم  قبط  هرادا  نیا  هعبات  زکارم  هتسبرادم  یاه  نیبرود  ءاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دقن یقابلاو   24/10/403 دیسررساب قاروا  لایر 

1101000107000034 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

عجرم تراهم  ملع و  دیون  هدنزاس  عجرم   NEM یتراجت مان   NEM-XVR16E2-4K لدم هلاناک  هکبش 16  تحت  هتسبرادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
تراهم ملع و  دیون  هدننک  هضرع 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

دیون هدننک  هضرع  عجرم  تراهم  ملع و  دیون  هدنزاس  عجرم   NEM یتراجت مان   NEM-IPB38DBTZ لدم  BULLET هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
تراهم ملع و 

ددع 3 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

ملع و دیون  هدننک  هضرع  عجرم  تراهم  ملع و  دیون  هدنزاس  عجرم   NEM یتراجت مان   NEM-CVIB22AAD لدم  BULLET CVI هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
تراهم

ددع 12 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT-401UK KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/05/03 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا هدننک  نیمات  ندوب  هدننک  دیلوتو  ندوب  ناینب  شناد  .دامرف  هعلاطم  تقد  هبار  تسویپ  تاصخشم  تامازلا و  تسادنمشهاوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه.تسا 

6518788161 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  روشحلس  یرتم  نازابناج 18  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34229844-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34222630-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چوس چوس اتید   اتید هکبش   هکبش لدبم   لدبم  - - هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود -- هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ریواصت   ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8484

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم یاه  کتسد  اب  هارمه  یرتم  یهجو 7  تشه  نیبرود  هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093474000001 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  ناجروالف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لیم و تماخض 4  اب  یچنلف  یرتم  هفرط 5  ود  کتسد  رتمیتناس و  عطقم 33/17  اب  لیم و  تماخض 6  اب  هکیت  کی  دیفم  یرتم  یهجو 7  تشه  نیبرود  هیاپ  - 

مرگ هزیناولاگ  ششوپ  اب  نیبرود  بصن  تهج  یئاصع  هلول  کتسد و  ره  یور  روتکژورپ  ود  نیبرود و  ود  بصن  یاج  لیم و   500 تیلپ 20 * سیب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

ددع  6 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

ناجروالف رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8451667395 یتسپ :  دک  یسودرف ،  نابایخ  شبن  ناجروالف  ناجروالف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37424000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37420768-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم هطوبرم یاه   یاه کتسد   کتسد اباب   هارمه   هارمه یرتم   یرتم یهجو  77   یهجو تشه   تشه نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8686

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

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

زا 68 ھحفص 59 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tlr3t2t9clljx?user=37505&ntc=5499728
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5499728?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تسویپ طیارش  تسیل و  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یربکا 09907905099 دیرخ  روما  یربجنر 09183665993 ، الاک  تاعالطا  یگنهامه و  -

1101001105001108 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناخ میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  اوهاد  هدنزاس  عجرم  اوهاد  یتراجت  مان   DTIPC/B5050XMRZ-WRM لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
رهم یئاباب 

ددع 4 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

عجرم  DAHUA هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DAHUA یتراجت مان   XVR-5216-PN لدم هلاناک  هتسب 16  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
یداجس یضترمدیس  هدننک  هضرع 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

لتاراف هدننک  هضرع  عجرم  لتاراف  هدنزاس  عجرم   VENUS1300-BLK لدم  VA 1300 ناوت اب   Line-Interactive عون  UPS الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/03 زاین :  خیرات 
ماس هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   S24RF625 لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

کینورتکلا
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/03 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ربتعم  یتناراگ  لاسکی  لقادح  یاراد  تازیهجت  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ناهفصا  تفن  هلول  طوطخ  تکرش  الاک  لیوحت  لحم  هدنشورف و  هنیزه  اب  لاسرا  لمح و  -2

.دشاب  یم  روتکاف  هئارا  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  باسح 35  هیوست  -3
.دشاب الاک  عون  اب  بسانتم  لمح  یدنب و  هتسب  -4

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

33960056-031  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یجرگ سدنهم  تسویپ  لودج  حرش  هب  انزا  زکرم  هتسب  رادم  نیبرود  ریگ و  دزد  متسیس  لماک  یارجا  تازیهجت و  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09169662252

1101004364000169 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یسرزاب نیبرود  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/05 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قاروا 1400/4/14 دیسر  رس  دصرد  دوس 15  اب  قاروا  تروص  هب  تخادرپ  دنشاب  یم  ناینب  شناد  تاسسوم  ناینب و  شناد  یاه  تکرش  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ات 1403/9/12 

6814983191 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج   عطاقت  یرتم  رولب 60  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33215030-066  ، 33215031-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33215030-066 :: 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

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5500013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات ردانب  لک و  هرادا  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هعسوت ی  یرادهگن و  سیورس ، تاریمعت ، ههام  تامدخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000031 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/05/12 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  تمدخ  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31666700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود وو   ریگ   ریگ دزد   دزد متسیس   متسیس لماک   لماک یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 8787

هعبات هعبات ردانب   ردانب وو   لکلک   هرادا   هرادا هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود هعسوت  یی   هعسوت وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس تاریمعت ، ، تاریمعت ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 14 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5500044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  تسیل  ساسا  رب  یتساوخرد  یالاک  هدوب و  شرافس  تبث  تهج  افرص  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001497000029 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
روشک یژرنا  ناسرهم  هناماس  هدنزاس  عجرم   SME یتراجت مان   CM 9000 لدم دنمشوه  یتراظن  یتظافح و  رادشه و  یسرتسد  تیریدم  متسیس  الاک :  مان 

یژرنا ناسرهم  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/02 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب زین  یلصا  یتنراگ  یاراد  دشاب و  لصا  هدوب و  تسویپ  تسیل  ساسا  رب  دیاب  امتح  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4165763555 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  تیریدم  - هیمس راولب  - راسلگ - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33131731-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33131733-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه یتراظن   یتراظن وو   یتظافح   یتظافح وو   رادشه   رادشه یسرتسد   یسرتسد تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 8989

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 " ) " ) 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

راشمار دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5500099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتائت یفمآ  نلاس  ریوصتو  توص  یزادرپ  رون  تازیهجت  یزادنا  هارو  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003894000008 زاین :  هرامش 

راشمار دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایناریا تراجت  ماشرآ  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   ION یتراجت مان   DISCOVER DJ PRO لدم  DJ متسیس ادص  رسکیم  الاک :  مان 

هاگتسد 90 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

شهوژپ ورشیپ  نورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON یتراجت مان   EL PL R03-EB GXXX REAR WIDE لدم روتکژرپ  وئدیو  زنل  الاک :  مان 
ددع 14 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
یئاقآ هلال  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ZX یتراجت مان   DR 820 لدم هتسبرادم  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
عبرم رتم  400 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
لباز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسراف یاقآ  وگخساپ  سانشراک  دامن .  یراذگراب  مادقا و  تسویپ  مرف  لیمکت  هب  تبسن  دشاب  یم  دایز  زاین  دروم  مالقا  دادعت  هکنیا  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09155441685

9866193739 یتسپ :  دک  نادهاز ،  لباز و  هداج   35 رتمولیک لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32634450-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32634464-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یمومع5500498 لقن  لمح و  تراظن  لرننک و  هحفص 48)حرط  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناملعم5500581 یریوصت  تراظن  تیاس  ییاج  هب  هحفص 48)اج  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5500361 مالعتسا  قبط  تنیوپ -  هحفص 39)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یکینورتکلا   یکینورتکلا مشچ   مشچ -- روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو زنل   زنل - - DJDJ  متسیس متسیس ادص   ادص رسکیم   رسکیم ناونع : : ناونع 9090

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تمیق5499037 داهنشیپ  گرب  رد  دوجوم  تاصخشم  اب  قباطم  قیرح  افطا  مالعا  هحفص 32)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

5499092UL, FM VdS 200 ما فا  زاگ  اب  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  متسیس  بصن  هحفص 32)هیهت و  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

...و5499111 یمومع -  یاهناکم  رد  جورخ  دوو و  لرتنک  هاگتسد  یترارح -  یدود و  قیرح  مالعا  یاهمتسیسروتکتد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 54) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هعلاطم5499867 ور  یتسویپ  کرادم  امتح  امتح  رابنا  کیتاموتا  قیرح  مالعا  متسیس  راک  یارجا 
یراک زور  رظان 45  سدنهم  هدات  راک و  مامتا  زا  دعب  تخادرپ  دامرفب 

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5500361 مالعتسا  قبط  تنیوپ -  هحفص 39)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش5499082 اتید  چیئوس  ناوخ -  کالپ  رازفا  مرن  هتسب  هنایار -  هحفص 55)مر  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزادنا و5499226 هار  بصن ،  اب  هارمه  لماک  تروص  هب  تازیهجت  ناوخ و  کالپ  نیبرود  دیرخ 
ینابیتشپ

هحفص 55) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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 " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

فلخت5499696 تبث  یریوصت و  شیاپ  نیبرود  بصن  هحفص 13)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم5500099 نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  - روتکژرپ وئدیو  زنل  - DJ متسیس ادص  هحفص 55)رسکیم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

...و5499111 یمومع -  یاهناکم  رد  جورخ  دوو و  لرتنک  هاگتسد  یترارح -  یدود و  قیرح  مالعا  یاهمتسیسروتکتد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 54) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هعلاطم5499867 ور  یتسویپ  کرادم  امتح  امتح  رابنا  کیتاموتا  قیرح  مالعا  متسیس  راک  یارجا 
یراک زور  رظان 45  سدنهم  هدات  راک و  مامتا  زا  دعب  تخادرپ  دامرفب 

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دود5500086 مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  هحفص 32)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کچوک5499204 هحفص 48)یسرجوین  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

گنربش5499924 یکیفارت  درالوب  دنب  هحفص 48)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاوها بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طخریش 100 هچیرد  100و150- یاهزیاس جنلفرس  3 یندچ یهار  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا 
1101001331000154 زاین :  هرامش 

زاوها بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنوبآ هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دنوبآ  هدننک  هضرع  عجرم   1000x1000 mm زیاس لیتکاد  ندچ  سنج  تقرس  دض  طخ  ریش  دیدزاب  هچیرد  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

لاصتا باریم  هدننک  هضرع  عجرم  لاصتا  باریم  یتراجت  مان   bar 10 راشف  350x100 mm زیاس یندچ  جنلف  رس  هس  یهار  هس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
لاصتا باریم  هدننک  هضرع  عجرم  لاصتا  باریم  یتراجت  مان   bar 10 راشف  350x350 mm زیاس یندچ  جنلف  رس  هس  یهار  هس  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تبث زا  لبق  افطل.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  رابنا  ات  لمح  هنیزهودشابیم  زاوها  افبآ  رابنا  الاک ، لیوحت  لحم  .دشابیم  یدقن  ریغ  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09163111096  هب  نایدمحم  سدنهم  یاقآ  اب  لماک  تاصخشم  تفایرد  یگنهامه و  تهج  هناماس  رد 

6163653118 یتسپ :  دک  دادرخ ،  شبن  - یبرغ جنپ  نابایخ  - سراپنایک - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34457036-061  ، 34441721-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34441721-061 :: 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

هباشمدک5499017 ناریازا  طخریش 100  هچیرد  100و150- یاهزیاس جنلفرس  3 یندچ یهار  هس 
.تسا هدش  هدافتسا 

هحفص 66) تقرس  ( تقرس دضدض  

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

5500165T.B.S هاگتسیا نامتخاس  تقرس  دض  متسیس  بصن  یزاس و  هحفص 16)مواقم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

.تسا .تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشمدک   هباشمدک ناریازا   ناریازا   100100 طخریش   طخریش هچیرد   هچیرد -- 150150 وو 100100 یاهزیاس یاهزیاس جنلفرس   جنلفرس 33 یندچ یندچ یهار   یهار هسهس   ناونع : : ناونع 9191

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5499239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

.دنشاب هتشاد  نیما  تاعالطا  یروآ  عمج  رازفا  مرن  اب  یگنهامه  تیلباق  دیاب  اه  هاگتسد 
1101030342000025 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یبونج هرک  هدنزاس  روشک   SUPREMA هدنزاس عجرم   SUPREMA یتراجت مان   bio lite net لدم زمر  تراک و  تشگنارثا و  اب  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

ریدغ شزادرپ  حرط و  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/05/03 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32304861-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یریوصت5498934 تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  هژورپ 
هتسبرادم یاه  نیبرود 

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رازفا5499032 مرن  هحفص 18)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5499082 اتید  چیئوس  ناوخ -  کالپ  رازفا  مرن  هتسب  هنایار -  هحفص 55)مر  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ربراک5499189 تهج 80  شیوداپ  سوریو  یتنآ  هلاس  کی  هحفص 18)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

متشه5499218 هاگشیالاپ  رد  هیناث  رب  تیباگم  دناب 80  یانهپ  اب  تنرتنیا  تامدخ  هحفص 39)هئارا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یزادنا و5499226 هار  بصن ،  اب  هارمه  لماک  تروص  هب  تازیهجت  ناوخ و  کالپ  نیبرود  دیرخ 
ینابیتشپ

هحفص 55) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زمر5499239 تراک و  تشگنارثا و  اب  بایغ  روضح و  هحفص 66)هاگتسد  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

زمر زمر وو   تراک   تراک وو   تشگنارثا   تشگنارثا اباب   بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9292

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

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

هاگشیامزآ5499542 یهدباوج  هاگنامرد و  قودنص  شریذپ و  رازفا  هحفص 18)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هناماس5499565 هیهت  هحفص 18)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یترارح5499745 قرب  دیلوت  تکرش  دانسا  تیریدم  رازفا  مرن  هحفص 18)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

پوکسورکیم5499805 نودب  مرپسا  هحفص 18)زیلانا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5499851ISF دحاو  ESD , DCS یاه متسیس  رد  یرازفا  مرن  هحفص 18)تارغت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5498934 تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  هژورپ 
هتسبرادم یاه  نیبرود 

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناملعم5500581 یریوصت  تراظن  تیاس  ییاج  هب  هحفص 48)اج  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددرت5499201 لرتنک  عماج  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یحارط  یاهمتسیسهیهت ،  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 54) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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