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

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

( یهگآ دادعت 9  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 13

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

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 21

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 22

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 ,420 , 000148 ,420 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   141هکس ,520 , 000141 ,520 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 19,4002 سیئوس19,400 سیئوس کنارف   327,500327,500کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 81هکس ,500 , 00081 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   246رالد ,900246 ناتسبرع900, ناتسبرع لایر   91لایر ,69091 ,690

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 51هکس ,500 , 00051 ,500 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   32نورک ,00032 , 000

رایع رایع   1818 یالط   ,13,459یالط 00013,459, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   380دنوپ ,580380 نپاژ580, نپاژ نینی   دصکی   231دصکی , 090231 , 090

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
((3030))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((6161 ))

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

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

زا 75 ھحفص 1 

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


( یهگآ دادعت 12  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 22

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 36

( یهگآ دادعت 30  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 40

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 55

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 59

( یهگآ دادعت 11  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 59

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

( یهگآ دادعت 1  " ) bms  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( 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 1  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

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

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

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

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

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

زا 75 ھحفص 2 

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


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

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا مشچ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( 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  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

( یهگآ دادعت 0  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( 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 14  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

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

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

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

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

زا 75 ھحفص 3 

mailto:info@hezarehinfo.net
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( 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 75 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001092104000015 :: یهگآ یهگآ هرامش   09:00هرامش تعاس :   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5501128 :: هرازه هرازه :: 1401/05/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا  هنایار  روما  ینابیتشپ  ماجنا  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنسفر  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یا هنایار  روما  ینابیتشپ  ماجنا  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1401/06/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناجنسفر یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  (ع -) یلع ماما  راولب  ناجنسفر -  ، 7717933777 یتسپ :  دک  ناجنسفر ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001090723000050 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5501762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ و تراظن و  تدم و  یارب  مزال  یاه  هناماس  ندومن  یتایلمع  یزاس و  هدایپ  دیلوت و  سیورس ، بو  هئارا  رازفا  مرن  دیرخ  نیمأت و  یحارط ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرهش نورد  یربراب  ناگوان  یارب  ددرت  یاه  زوجمرودص  مان و  تبث  یرادهگن ،

( B.O.L.T راذگ هیامرس  ناوخارف  )
ناتسزوخ ناتسا  زاوها  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

نهآ هار  هشوت  رابنا  یوربور  هاپس  نابایخ  هیناما  زاوها   ، 6134973493 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هنایار   هنایار روما   روما ینابیتشپ   ینابیتشپ ماجنا   ماجنا هصقانم   هصقانم یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 11

یربراب یربراب ناگوان   ناگوان یهدناماس   یهدناماس وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تهج   تهج راذگ   راذگ هیامرس   هیامرس بذج   بذج ناوخارف   ناوخارف 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 75 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096433000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5501426 :: هرازه هرازه :: 1401/05/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد یازجا  نودب  زاگ  نیرت  رتیه  نشکوناک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب  یم  هرامش 00/026  هصقانم  هدش  دیدجت  هصقانم  نیا 

موس  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یلخاد یازجا  نودب  زاگ  نیرت  رتیه  نشکوناک  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 66.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   687,500,000 نیمضت :  غلبم 

18:00 تعاس : 1401/08/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

سراپ زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع , سراپ , یزرنا  یداصتقا  هزیو  هقطنم  رهشو , ناتسا   ، 7511894591 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نفلت 07731315037 زاف 4و5  موس , هاگشیالاپ  یبونج ,

:: 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

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

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

2001005129000043 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5501482 :: هرازه هرازه :: 1401/05/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاسیسات  یریوصت  شیاپ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دهشم  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تاسیسات یریوصت  شیاپ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,285,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/08/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 . دهشم بالضاف  بآ و  تکرش  نیطسلف 26 .  راولب  دهشم .   ، 9185788648 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  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

یلخاد یلخاد یازجا   یازجا نودب   نودب زاگ   زاگ نیرت   نیرت رتیه   رتیه نشکوناک   نشکوناک ناونع : : ناونع 33

تاسیسات تاسیسات یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن 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 75 ھحفص 6 
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ناگدرل هروا  ییایمیش  دوک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یهگا پاچ  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش نیا  خیرات  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5501491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدافتسا روظنم  هب  دنشاب  یم  اراد  ار  ریز  لودج  حرش  هب  تاعطق  تازیهجت و  تخاس  اب  الاک و  دیلوت  ناوت  هک  یلخاد  دنمناوت  یاه  تکرش  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن ییاسانش  یمومع  ناوخارف  قیرط  زا  دوخ ، یتآ  تاصقانم  رد 

یهگا لصا  رد  لماک  حرش  ...و  تاوولیک  روتوم 75  ینف -  یسرزاب  رازبا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تالماعم نویسیمک  مراهچ ،  هقبط  مکی ، ناتسلگ  نابایخ  یدازحرف ، راولب  نارهت ،  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.Iufc.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

ناسارخ وردوخ  ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

م/170 - 1401/3167 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم :: 1401/05/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5501515 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/05/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

راذگاو طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  ار  دوخ  ژاتنوم  طخ  رد  ساپاز  خرچ  لمح  روتالوپینم  ددع  کی  یزادنا  هار  بصن و  تخاس ، یحارط ،  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دیامن

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  هصقانم و ...  هدنرب  هدهع  رب  همانزور  یهگآ  تبون  کی  جرد  هنیزه  لایر -  هدرپس 300.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یلا 15 تعاس 8  زا  یراک  یاهزور  رد  تالماعم  نویسیمک  هناخریبد  روباشین  دهشم  هداج  رتمولیک 5  ناسارخ ،  وردوخ  ناریا  تکرش   :: سردآ سردآ

یلخاد 4021  051-33093001-9  ) و ( 051  - 33563050 :: نفلت :: www.ikkco.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

تاعطق تاعطق وو   تازیهجت   تازیهجت تخاس   تخاس اباب   وو   الاک   الاک دیلوت   دیلوت ناوت   ناوت هکهک   یلخاد   یلخاد دنمناوت   دنمناوت یاه   یاه تکرش   تکرش ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 55

ژاتنوم ژاتنوم طخطخ   ردرد   ساپاز   ساپاز خرچ   خرچ لمح   لمح روتالوپینم   روتالوپینم ددع   ددع کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تخاس ، ، تخاس یحارط ،  ،  یحارط 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 75 ھحفص 7 
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1-1401/024 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم :: 1401/05/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5501522 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/05/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یجورخ زاگ  راشف  تیوقت  یاهروسرپمک  ورتکلا  لرتنک  متسیس  تیفورتر  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب همانتنامض  (: هصقانم  ) راک عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  عون  لایر   9،190،784،000 هصقانم :)  ) راک عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاصقانم نویسیمک  هناخریبد  یتسپ 69361-144  قودنص  راوچ  شخب  مالیا  یتسپ  سردآ   :: سردآ سردآ

:: 08432912850 و 2077 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092409000071 :: یهگآ یهگآ هرامش   دانساهرامش تفایرد  یگدامآ و  مالعا  تلهم   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تیاغل خیرات 1401/04/29  زا  : هصقانم

ناسارخ  :: عبنم هئاراعبنم دانسا و  یراذگراب  تلهم  نیرخآ   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 14:00  : تمیق داهنشیپ 

5501527 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11:30   - 1401/05/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یوضر ناسارخ  زاگ  تکرش  یریگ  هزادنا  راشف و  لیلقت  یاه  هاگتسیا  گنیروتینام  متسیس  رازفا  مرن  تازیهجت و  تشادهگن  ریمعت و  تامدخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

نیمضت غلبم  هجدوب -  همانرب و  نامزاس  زا  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  تعنص / تازیهجت / تاسیسات و  هتشر  رد  هیاپ  لقادح  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - لایر  802.814.706

فکمه هقبط  داشرا - عطاقت  شبن  مایخ -  راولب  دهشم -  رد  عقاو  یوضر  ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  تسارح  رتفد  لیوحت   :: سردآ سردآ

05137072212 :: نفلت :: www.setadiran.ir WWW.nigc-khrz.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

یجورخ یجورخ زاگ   زاگ راشف   راشف تیوقت   تیوقت یاهروسرپمک   یاهروسرپمک ورتکلا   ورتکلا لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تیفورتر   تیفورتر ناونع : : ناونع 77

یریگ یریگ هزادنا   هزادنا وو   راشف   راشف لیلقت   لیلقت یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن وو   تازیهجت   تازیهجت تشادهگن   تشادهگن وو   ریمعت   ریمعت تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو 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 75 ھحفص 8 
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ناسارخ وردوخ  ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  یا -  هلحرم  کی  دیدمت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم :: 1401/05/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5501760 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/05/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  نیمضترهش 450/000/000  ناکیپ  یارسنامهم  یزاسزاب   3166 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر نیمضت 300/000/000  ژاتنوم  طخ  رد  ساپاز  خرچ  لمح  روتالوپینم  ددع  کی  یزادنا  هار  بصن و  تخاس  یحارط   3167

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تالماعم نویسیمک  هناخریبد  روباشین  دهشم -  هداج  رتمولیک 5  ناسارخ ، وردوخ  ناریا  تکرش  : هصقانم دانسا  لیوحت  تفایرد و  لحم   :: سردآ سردآ

یلخاد 05133563050-4021  9-33563501-051 :: نفلت :: WWW.Tk kco.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

دیدح یادهش  عیانص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: 401-17-ح یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم اتعبنم هبنش  یاهزور  مود  تبون  یهگا  راشتنا  زا  هتفه  کی  یط   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یات 15:30 یلا 12:30 و 13:30  تعاس 8  زا  هبنشراهچ 

5501788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامیس رمیالکیرورکاتسا  تازیهجت  بصن  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر دانسا 500/000  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یداهنشیپ تمیق  دصرد  لداعم 5  نیمضت :  غلبم 

اه دادرارق  روما  تیریدم  یناگرزاب  تنواعم  دیدح  یادهش  عیانص  مالسا  هاپس  نابایخ  جرک  صوصخم  هداج  یرگشل  دیهش  هارگرزب  رتمولیک 12  نارهت   :: سردآ سردآ

یلخاد 75796 4-44905671 :: 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

خرچ خرچ لمح   لمح روتالوپینم   روتالوپینم ددع   ددع کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تخاس   تخاس یحارط   یحارط -- ناکیپ ناکیپ یارسنامهم   یارسنامهم یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 99

نامیس نامیس رمیالکیر   رمیالکیر وو   رکاتسا   رکاتسا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010
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نارهت هقطنم 10  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

9-10-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5501817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام دادرارق 7  تدم  لایر -   17.348.357.920 دروارب :  لاس 1401 -  رد  هقطنم  حطس  رباعم  یهایگ  ششوپ  زبس و  یاضف  یهدناماس  ییاریپزاب و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام دادرارق 8  تدم  لایر -   15.526.552.000 دروارب :  لاس 1401 -  هقطنم 10  حطس  رد  یراکتخرد  تضهن 

هام دادرارق 6  تدم  لایر -   70.450.000.000 دروارب :  یدازا -  راگدای - رذگ  ریز  باون و  هارگرزب  یزاسون  لپ  هرادج  تمرم  یزاسامن و 
یهگا لصا  رد  لماک  تاعالطا  ...و 

تاع و  ) زا تسیز  طیحم  یرهش و  تامدخ  تنواعم  خیرات 1401/04/26  رد  هدش  پاچ  یهگآ 9-10-1401  یلا 4  یاه 1  فیدر  هصقانم  یضاقتم  طیارش  هلیسونیدب 
تراک هیدیئات  هئارا  هب (  .دشاب )  یم  یمازلا  اه  فیدر  یمامت  یارب  نارهت  یرادره  ناگدننک ش  نیمات  تامدخ و  ناگدنهد  هئارا  یکینورتکلا  تراک  هیدیئات  هئارا 

تراک رد  ربتعم  تیعضو  اب  رظن  دم  فیدر  رد  زین  هزوح  مان  هدیدرگ و  دات  تسیز  طیحم  یرهش و  تامدخ  تنواعم  هزوح  طسوت  تسیاب  یم  یکینورتکلا 
ددرگ یم  حالصا  دشاب )  هدش  جرد  یکینورتکلا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق دحاو  مراهچ  هقبط  هقطنم 10  یرادرهش  مزمز  هناخراک  بنج  یدازا  نابایخ  تفایرد :  لحم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: http://business.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لپلپ هرادج   هرادج تمرم   تمرم وو   یزاسامن   یزاسامن هقطنم -  -  هقطنم حطس   حطس ردرد   یراکتخرد   یراکتخرد تضهن   تضهن رباعم -  -  رباعم یهایگ   یهایگ ششوپ   ششوپ وو   زبس   زبس یاضف   یاضف یهدناماس   یهدناماس وو   ییاریپزاب   ییاریپزاب ناونع : : ناونع
..و ..و یزاسون   یزاسون
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نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093567000029 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5501157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفن یتعنص  ریغ  یتعنص و  یاهنامتخاس  کیتاموتا  یزاگ  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ،  الاک و  نیمأت  یحارط ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادنورا  زاگ  و 

نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: 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

نامتخاس نامتخاس کیتاموتا   کیتاموتا یزاگ   یزاگ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ،  ،  تازیهجت وو   الاک   الاک نیمأت   نیمأت یحارط ،  ،  یحارط ناونع : : ناونع 1212
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درگتشه یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005769000041 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5501440 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عمج نیشام  دیرخ  یناشن و  شتآ  هاگتسیا  قیرح  ءافطا  ینمیا و  تالآ  نیشام  تازیهجت و  نیمات  دیرخ و  هصقانم  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لآ  نیشام  هلابز و  لمح  یروآ و 

زربلا  ناتسا  درگتشه  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هلابز و لمح  یروآ و  عمج  نیشام  دیرخ  یناشن و  شتآ  هاگتسیا  قیرح  ءافطا  ینمیا و  تالآ  نیشام  تازیهجت و  نیمات  دیرخ و  هصقانم  l تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

ماما  یگنی  یرهش  نورد  لقن  لمح و  دوبهب  هعسوت و  تالآ  نیشام 
165,832,600,000 یلام :  دروآرب 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   7,570,000,000 نیمضت :  غلبم 

هس یارب  و  دشابیم ، غلبم 7570000000  دنراد  ار  تازیهجت  تالآ و  نیشام  لک  نیمات  ییاناوت  هک  ینارگ  هصقانم  یارب  نیمضت  غلبم  لک  عمج  نیمضت :  تاحیضوت 
: دشاب یم  لیذ  حرش  هب  هصقانم  دروم 

لایر تازیهجت 1750000000  یناشن و  شتآ  تنویماک  هاگتسد  کی  -1
لایر ینابایخ 3200000000  هزیناکم  بوراج  تنویماک  هاگتسد  ود  - 2

لایر   2620000000  : یسرپمک نویماک  هاگتسد  ود  - 3
14:30 تعاس : 1401/06/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هنماخ هلا  تیآ  راولب  یرادا -  تیاس  درگتشه -  رهش  غالبجواس -  ناتسرهش  زربلا  ناتسا   ، 3361659855 یتسپ :  دک  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
درگتشه یرادرهش  نامتخاس  یا - 

:: 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

وو هلابز   هلابز لمح   لمح وو   یروآ   یروآ عمج   عمج نیشام   نیشام دیرخ   دیرخ وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ هاگتسیا   هاگتسیا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   ینمیا   ینمیا تالآ   تالآ نیشام   نیشام وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تالآ تالآ نیشام   نیشام
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093498000399 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5501537 :: هرازه هرازه :: 1401/05/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاف 19   - مهد هاگشیالاپ  -R10-1401-009 هصقانم یاضاقت 0100072   - PERSONAL H2S DETECTOR دیرخ : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زاف 19  - مهد هاگشیالاپ  -R10-1401-009 هصقانم یاضاقت 0100072   - PERSONAL H2S DETECTOR دیرخ : تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,900,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1401/08/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زاف 19  ) مهد هاگشیالاپ  - هیولسع هب  ناگنک  هداج  رتمولیک 20   - ناگنک ناتسرهش  رهشوب ،  ناتسا   ، 7511893349 یتسپ :  دک  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
07731466271 هیدات :  -07731466273 سکف :  -07731466287-07731466283 نفلت :  (- یبونج سراپ 

:: 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

باراد نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

darabcement.com :: عبنم اتعبنم رثکادح  فلا ب و ج  یاهتکاپ  لیوحت   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 14 

5501763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا 1401/06/01- هام  دادرارق 12  تدم  قیرح -  یافطا  مالعا و  تازیهجت  هنایلاس  یرادهگن  سیورس و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب کچ  ای  یکناب  همانتنامض  لایر  درایلیم  کی  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دانسا : لیوحت   :: سردآ سردآ
ای کالپ 69  یمیکح  اردصالم خ  زاریش خ 

ای  لین پ 245  شبن خ  دامادریم  نارهت خ  رتفد 
تاکرادت رتفد  باراد  نامیس  هناخراک 

:: 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  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

PERSONAL H2S DETECTORPERSONAL H2S DETECTOR ناونع : : ناونع 1414

قیرح قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت هنایلاس   هنایلاس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 1515
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زاریش قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

نارواشم ییاسانش  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبهرامش نارواشم  یفیک  یبایزرا  دانسا  تفایرد   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنشکی زور  تعاس 14  ات  خروم 1401/05/01  هبنشراهچ  زور  زا  زور  تدم 5 

خروم 1401/05/05

بونج ربخ   :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم

5501784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیهت صوصخ  رد  دنشاب  یم  عیزوت  هرواشم  هتشر  رد  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  یاراد  هک  ار  ینارواشم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاعالطا یناسرزورب  تشادرب و  یزاس ، یراج  هرواشم  عیزوت و  یاه  حرط  یارجا  رب  تراظن  یسدنهم و  ینف و  تامدخ  ماجنا  اه و  حرط  یداصتقا  یسررب  حرط ،

دوش  یم  توعد  طیارش  یاراد  نارواشم  زا  هلیسونیدب  دیامن ، یفیک  یبایزرا  زاریش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدودحم  رد   GIS
یسدنهم  ینف و  تامدخ  ماجنا  اه و  حرط  یداصتقا  یسررب  حرط ، هیهت  - 

عیزوت  یاه  حرط  یارجا  رب  تراظن  - 
GIS تاعالطا یناسرزورب  تشادرب و  یزاس ، یراج  هرواشم  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاریش قرب  یورین  عیزوت  تکرش  تاکرادت  روما  یگدنزاس -  داهج  نابایخ  یادتبا  یدازآ -  نادیم  زاریش  یناشن   :: سردآ سردآ

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

فلخت5501053 تبث  یریوصت و  شیاپ  نیبرود  بصن  هحفص 15)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یا5501128 هنایار  روما  ینابیتشپ  ماجنا  هصقانم  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 5)هصقانم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یناسربآ5501417 یاهمتسیسیراذگاو  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 21) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ردنب5501442 لرتنک  سسکا  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  یاهمتسیسماجنا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 21) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تاسیسات5501482 یریوصت  شیاپ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 6)دیرخ ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یراج یراج هرواشم   هرواشم عیزوت   - - عیزوت یاه   یاه حرط   حرط یارجا   یارجا ربرب   تراظن   تراظن یسدنهم   - - یسدنهم وو   ینف   ینف تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا وو   اهاه   حرط   حرط یداصتقا   یداصتقا یسررب   یسررب حرط ، ، حرط هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
GISGIS تاعالطا   تاعالطا یناسرزورب   یناسرزورب وو   تشادرب   تشادرب یزاس ، ، یزاس

1616
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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

یهدناماس5501762 یرازفا و  مرن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تهج  راذگ  هیامرس  بذج  ناوخارف 
یربراب ناگوان 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   راهچهرامش زور  زا  یهگآ ،  مود  تبون  پاچ  زا  سپ   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تیاغل خروم 1401/02/29  هبنش 

عولط  :: عبنم :: 1401/05/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5501053 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10  سار   - 1401/05/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

فلخت تبث  یریوصت و  شیاپ  نیبرود  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  9/000/000/000  : دروارب غلبم 

نویسیمک هدهع  هب  یریگ  میمصت  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   800/000/000  : نیمضت غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  همانزور  یهگآ  جرد  هنیزه  .تسا  راتخم  اه  داهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در  رد  تسا و 

یرادرهش هناخریبد  یلام و  روما   :: سردآ سردآ

5-43522134-071 :: 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

فلخت فلخت تبث   تبث وو   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717
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زیربت هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  خروم 1401/05/10  تعاس 10  زا   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم  13:30

rrk.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 13:30  زا  هناماس  رد  یراذگراب   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 12 ) ات  لیوحت   ) تعاس 11 ات   1401/05/15

5501102 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 13:30   - 1401/05/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401  رد  هحورشم  یکیفارت  یاه  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هقطنم حطس  رد  ریسم  یامنهار  یاهولبات  یارجا  هیهت و  هژورپ  - 

هقطنم  حطس  نارادساپ و  نابوتا  رد  یراذگ  هدرن  یارجا  هیهت و  هژورپ  - 
هقطنم حطس  رد  هدایپرباع  یاهلپ  زاین  دروم  تاریمعت  یزیمآ و  گنر  یزاس ، نمیا  یزاس ، مواقم  هژورپ  - 

هقطنم حطس  رد  یرهش  سوبوتا  یاه  هاگتسیا  یهدناماس  هژورپ  - 
هقطنم حطس  رباعم  رد  زیخ  هثداح  طاقن  عفر  تهج  زاین  دروم  یکیفارت  تازیهجت  یارجا  هیهت و  هژورپ  - 

.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربارت هار و  ای  هینبا  هتشر  هیاپ 5  لقادح  دات : دروم  هیاپ 

یرادرهش نامتخاس  یبونج  راز  هلال  شبن  یدازآ  زیربت خ  یرادرهش  هسلج  قاتا  لحم  ییاشگزاب :  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.m5.tabriz.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

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

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

2001001418000107 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5501306 :: هرازه هرازه :: 1401/05/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  حطس  ییاتسور  یعرف و  یلصا ، یاههار  یشک  طخ  یارجا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسا حطس  ییاتسور  یعرف و  یلصا ، یاههار  یشک  طخ  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   5,630,688,742 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:30 تعاس : 1401/08/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  سردم - راولب  مالیا -  ، 6931998686 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  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

هدایپرباع هدایپرباع یاهلپ   یاهلپ زاین   زاین دروم   دروم تاریمعت   تاریمعت وو   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یزاس ، ، یزاس نمیا   نمیا یزاس ، ، یزاس مواقم   مواقم هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1818

ناتسا ناتسا حطس   حطس ییاتسور   ییاتسور وو   یعرف   یعرف یلصا ، ، یلصا یاههار   یاههار یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1919

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

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

2001001551000102 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5501347 :: هرازه هرازه :: 1401/05/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزوح یاهروحم  رد  لیردراگ  ظافح  یراکفاص  تمرم و  ریمعت و  بصن و  هیهت  تیولوا  اب  دوجوم  یاهظافح  یزاسهب  ینمیا و  ظافح  اقترا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یظافحتسا 

نامرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهروحم رد  لیردراگ  ظافح  یراکفاص  تمرم و  ریمعت و  بصن و  هیهت  تیولوا  اب  دوجوم  یاهظافح  یزاسهب  ینمیا و  ظافح  اقترا  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

نامرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یظافحتسا  هزوح 
32,356,324,475 یلام :  دروآرب 

لایر   1,617,816,224 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/07/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامرک  ، 7618846846 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001005220000029 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5501375 :: هرازه هرازه :: 1401/05/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت  یئزجود  درس و  گنر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز  ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یکیفارت یئزجود  درس و  گنر  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   475,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/08/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یکیفارت یئزجود  درس و  گنر  دیرخ   ، 4515617188 یتسپ :  دک  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیردراگ لیردراگ ظافح   ظافح یراکفاص   یراکفاص وو   تمرم   تمرم وو   ریمعت   ریمعت وو   بصن   بصن هیهت   هیهت تیولوا   تیولوا اباب   دوجوم   دوجوم یاهظافح   یاهظافح یزاسهب   یزاسهب وو   ینمیا   ینمیا ظافح   ظافح اقترا   اقترا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2020

یکیفارت یکیفارت یئزجود   یئزجود وو   درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ 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 75 ھحفص 17 
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ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/36/077 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/03هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5501418 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/05/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دنیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  ردنبرس  زاوها -  یلصفم  یسرجوین  بصن  هیهت و  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

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

1401/36/075 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش ات  هبنش 1401/04/28  هس   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ مایا   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5501420 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/05/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم 1 دیدجت  رتشوش  لوفزد -  شوشم و  لوفزد  یاهروحم  رد  عقاو  یلصفم  کولب  ینتب  ظافح  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا داتس  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هب  هصقانم  دانسا  رتشیب و  تاعالطا  تفایرد   :: 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

یلصفم یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2222

یلصفم یلصفم کولب   کولب ینتب   ینتب ظافح   ظافح یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 75 ھحفص 18 
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ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001467000075 :: یهگآ یهگآ هرامش   11:59هرامش تعاس :   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5501694 :: هرازه هرازه :: 1401/05/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم 1 ) دیدجت  ) رتشوش - لوفزد شوش و  - لوفزد یاهروحم  رد  عقاو  یلصفم  کولب  ینتب  ظافح  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هصقانم 1 ) دیدجت  ) رتشوش - لوفزد شوش و  - لوفزد یاهروحم  رد  عقاو  یلصفم  کولب  ینتب  ظافح  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
66,860,519,369 یلام :  دروآرب 

لایر   3,344,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1401/08/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نفلت فراع  نابایخ  تعاس و  هکلف  نیب  ردص - یسوم  ماما  نابایخ  هیناما - زاوها - سردآ :   ، 6133448835 یتسپ :  دک  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
061-33365140-33365139-33338641 : 

:: 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

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

2001001467000078 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5501695 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( 1 هصقانم دیدجت  ناجیدنه ( رهشهام -  روحم  یلصفم  یسرجوین  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

( 1 هصقانم دیدجت  ناجیدنه ( رهشهام -  روحم  یلصفم  یسرجوین  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
1 یلام :  دروآرب 

لایر   1 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1401/08/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نابایخ تعاس و  هکلف  نیب  ردص - یسوم  ماما  نابایخ  هیناما - زاوها - سردآ :   ، 6133448835 یتسپ :  دک  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
061-33365140-33365139-33338641 نفلت :  فراع 

:: 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

ینتب ینتب ظافح   ظافح یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2424

روحم روحم یلصفم   یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 75 ھحفص 19 
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ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001467000079 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5501767 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم 1 ) دیدجت   ) زمرهمار ناهبهب -  روحم  یلصفم  ینتب  ظافح  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هصقانم 1 ) دیدجت   ) زمرهمار ناهبهب -  روحم  یلصفم  ینتب  ظافح  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
189,721,034,384 یلام :  دروآرب 

لایر   9,487,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1401/08/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نفلت فراع  نابایخ  تعاس و  هکلف  نیب  ردص - یسوم  ماما  نابایخ  هیناما - زاوها - سردآ :   ، 6133448835 یتسپ :  دک  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
061-33365140-33365139-33338641 : 

:: 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

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

2001001467000076 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5501780 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم 1 ) دیدجت  ) یناثالم - زاوها یلصفم  یسرجوین  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هصقانم 1 ) دیدجت  ) یناثالم - زاوها یلصفم  یسرجوین  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
60,586,875,854 یلام :  دروآرب 

لایر   3,030,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1401/08/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 : نفلت فراع  نابایخ  تعاس و  هکلف  نیب  ردص - یسوم  ماما  نابایخ  هیناما - زاوها - سردآ :   ، 6133448835 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
061-33365140-33365139-33338641

:: 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

روحم روحم یلصفم   یلصفم ینتب   ینتب ظافح   ظافح یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2626

یلصفم یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 75 ھحفص 20 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاشنامرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

8 - 1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   انثتساهرامش هب  زور  تدم 8  هب  یهگآ  مود  تبون  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
لیطعت یاهزور 

نایناریا رهپس   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5501417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناسربآ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبرغ  یدنبرمک  لاقتنا  طخ  یارجا  - 

یلکوت  هپت  نزاخم  ژاپمپ  طخ  یارجا  - 
قالشق  بوجاروگ  یاتسور  یندیماشآ  بآ  هکبش  حالصا  هعسوت و  یزاسزاب ، - 

یهگآ لصا  رد  جردنم  ملاک  نتم  - .. 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.ir abfaksh.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاجر دیهش  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004096000024 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5501442 :: هرازه هرازه :: 1401/05/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاجردیهش  ردنب  لرتنک  سسکا  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییاجر  دیهش  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ییاجردیهش  ردنب  لرتنک  سسکا  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
54,632,609,254 یلام :  دروآرب 

لایر   2,731,630,463 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/08/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرادا ناگزمره -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ییاجر -  دیهش  یردنب  عمتجم   ، 7917183797 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هژورپ تیریدم  یگدیسر و  نامیپ و 

:: 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

یناسربآ یناسربآ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2828

ردنب ردنب لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 75 ھحفص 21 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

فلخت5501053 تبث  یریوصت و  شیاپ  نیبرود  بصن  هحفص 15)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یناسربآ5501417 یاهمتسیسیراذگاو  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 21) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ردنب5501442 لرتنک  سسکا  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  یاهمتسیسماجنا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 21) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تاسیسات5501482 یریوصت  شیاپ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 6)دیرخ ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد   :: 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

5501031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاجم یاضف  لیلحت  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093907000165 زاین :  هرامش 

یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  هدننک :  رازگرب 
یزاجم یاضف  لیلحت  هناماس  - 

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

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

یزاجم یاضف  لیلحت  هناماس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416933795 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد  ،101 هرامش ، نیطسلف نابایخ  یمالسا ، بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66464751-021  ، 66468271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66408297-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاجم یزاجم یاضف   یاضف لیلحت   لیلحت هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 75 ھحفص 22 
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نامرک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5501142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) ددع شیوداپ 790 سوریو  یتنآ  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009008000313 زاین :  هرامش 

یتیبرت ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ددع 790 دادعت : 
1401/05/06 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  هداز  یبلاط  یاقآ  هرامش 09133974624  اب  رتشیب  تاحیضوت  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7635113111 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  رجف  لپ  هب  هدیسرن  ینیمخ  ماما  هارگرزب  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33218792-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33319209-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) ددع ددع 790790 شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 75 ھحفص 23 
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5501198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط طیارش  .هباشم  دک  ناریا  .نومزآ  هناماس  صوصخ  رد  تاماهبا  هب  ییوگخساپ  دیدج  خسن  بصن  ، شزومآ ، ینابیتشپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دادرارق 

1101001017000309 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  هناماس  کدصاق  هدنزاس  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  باق  ماکلت  راک  بسک و  تیریدم  ینابیتشپ و  عماج  هناماس   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
هناماس کدصاق 
هتسب 1 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف یرازگراب  هناماس  لخاد  اضما  رهم و  اب  هدومن و  لیمکت  ار  دادرارق  سیون  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

75358224-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دادرارق دادرارق قبط   قبط طیارش   طیارش .هباشم   .هباشم دکدک   ناریا   ناریا .نومزآ   .نومزآ هناماس   هناماس صوصخ   صوصخ ردرد   تاماهبا   تاماهبا هبهب   ییوگخساپ   ییوگخساپ دیدج   دیدج خسن   خسن بصن   بصن ،، شزومآ شزومآ ،، ینابیتشپ ینابیتشپ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ

3232

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

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

زا 75 ھحفص 24 
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سراف ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5501226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راکمه یاه  هاگشزومآ  اب  هزیناکم  رادیاپ و  یطابترا  یرارقرب  روظنم  هب  بو  تحت  یرازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003094000001 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
 . تسویپ لیاف  قبط  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

 . تسویپ لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7195657713 یتسپ :  دک  هچوک 73 ،  یوربور  یرهطم  هار  راهچ  زا  رتالاب  تشدرصق  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6290901-0711  ، 36290901-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36290901-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک بالضاف  با و  تکرش   :: 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 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

5501275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  GIS یرازفا مرن  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007014000577 زاین :  هرامش 

( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یعاس ناشیدنا  نردم  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   WEB - GIS web/gis یناکم تاعالطا  یاه  هیال  تیریدم  هناماس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  هارمه  هرامش  جرد  همیمض و  مالعتسا  مرف  قبط  یداهنشیپ  کرامو  هدنزاس  هناخراک  مان  هئارا   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  لیمکت  یتسویپ  مالعتسا  مرف  دقاف  تاداهنشیپ  هب  ***

6619643413 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  نامزاس  بنج  یلبش -  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33177664-087  ، 33285777-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241045-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راکمه راکمه یاه   یاه هاگشزومآ   هاگشزومآ اباب   هزیناکم   هزیناکم وو   رادیاپ   رادیاپ یطابترا   یطابترا یرارقرب   یرارقرب روظنم   روظنم هبهب   بوبو   تحت   تحت یرازفا   یرازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3333

GISGIS یرازفا   یرازفا مرن   مرن تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3434

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

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

زا 75 ھحفص 25 
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زیربت هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد   :: 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   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5501384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن و زکرم +  رد  هچراپکی  گنیروتینام  تیلباقاب   Axxon Next Professional یریوصت تراظن  تیریدم  رازفا  مرن  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رازفا مرن  یزادنا  هار 

1101090916000005 زاین :  هرامش 
زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/05/23 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لاسرا  تسویپرد  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  روتکاف و  شیپ  دننک  تکرش  دنشابیم  زیربت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تسارح  دات  دروم  هک  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یزاسوراد ،  هدکشناد  یکشزپ –  مولع  هاگشناد  سیدرپ  یروپاشین –  راطع  خ  تشگلگ –  خ  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5165665931

33343725-041  ، 33341315-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33344798-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5501471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  رهش  حطس  یاه  ولبات  تیریدم  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000103 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/05/02 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف  - دشابیم روشک  یا  هنایار  یفنص  ماظن  رد  تی  وضع  ای  کیتامروفنا  یلاع  یراوش  زا  یدنب  هبتر  نتشاد  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  تیحالص  عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  تیحالص  هکربو  تمیق  داهنشیپ 

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3535

رهش رهش حطس   حطس یاه   یاه ولبات   ولبات تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3636

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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یکشزپ هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5501612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 رد  هاشنامرک  یکشزپ  هدکشناد  هکبش  رازفاتخس و  رازفا ، مرن  تشادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  روما  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060036000015 زاین :  هرامش 

یکشزپ هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس 1401 رد  هاشنامرک  یکشزپ  هدکشناد  هکبش  رازفاتخس و  رازفا ، مرن  تشادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  روما   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714869914 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  هدکشناد  - هاگشناد نابایخ  - یدوریش دیهشراولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34274622-083  ، 34274618-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34274622-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوفزد ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: 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 15 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5501738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  لیاف  دیرخ  کالم  دوب و  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  .تسویپ  لیاف  قبط  هکبش  هنایار و  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روپرطاش  09165321911

1101094693000060 زاین :  هرامش 
لوفزد ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نیورش تراجت  نیزرف  هدننک  هضرع  عجرم   G41T لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دشاب یم  تسویپ  لیاف  دیرخ  کالم  دوب و  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  .تسویپ  لیاف  قبط  هکبش  هنایار و  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپرطاش  09165321911

6461795615 یتسپ :  دک  کاشم ،  دیهش  هچوک  یرظتنم و  نابایخ  نیب  بالقنا  نابایخ  لوفزد  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42253881-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42230039-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1401140 1 لاس   لاس ردرد   هاشنامرک   هاشنامرک یکشزپ   یکشزپ هدکشناد   هدکشناد هکبش   هکبش وو   رازفاتخس   رازفاتخس رازفا ، ، رازفا مرن   مرن تشادهگن   تشادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما ناونع : : ناونع 3737

هکبش هکبش وو   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: 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   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5501842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  تسیل  قبط   ) زاین دروم  هکبش  یزاس  هدایپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005345000133 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
هزور هنیزه 40  تخادرپ  - 1 - 

دشاب نارهت  زا  هدننک  نیمآت  - 2
دیهدن هئارا  هباشم  دک  ناریا  ًافطل  - 3

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هعومجم هتسب - - ددع - رتم  146 دادعت : 

1401/05/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  - 4 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  یقلت  نکی  نل  مک  تمدخو  هداد  تدوع  الاک  تریاغم ، تروصرد  ودشاب  یم  هدننک  تساوخرد  دحاو  اب  تمدخ  / الاک دأت  - 5

( دراد رابتعا  زور  امش 40  یوس  زا  هدش  هئارا  تمیق  ) دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - 6

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

42581392-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاین زاین دروم   دروم هکبش   هکبش یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3939

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

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

زا 75 ھحفص 28 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4fh3hjm4sjwf2?user=37505&ntc=5501842
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5501842?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


شرورپ شزومآ و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5501884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هتفرگ  رظن  رد  لک  عمج  هعجارم و  تسویپ  هب  تاسلج  نلاس  زیهجت  ییاجباج و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000132 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شرورپ ،  شزومآ و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  - هیمس شبن  - ینرق دبهپس  نابایخ  - یسودرف نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599958111

82282843-021  ، 82282870-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88805415-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاسلج تاسلج نلاس   نلاس زیهجت   زیهجت وو   ییاجباج   ییاجباج ناونع : : ناونع 4040
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ناتسرل یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5501914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یزاس دنمناوت  همانرب   ) دحاو تهج 1  درادناتسا  ذخا  هطوبرم -  هناماس  رد  دحاو  تاعالطا 3  تبث  لماش - : یعرف  راکنامیپ  ماظن  داد  رارق  روما  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش   ... و یزاس - ) دنمناوت  همانرب   ) دحاو تهج 1  یروانف  زاین  عفر  ییاسانش و  - 

یعرف راکنامیپ  ماظن  داد  رارق  روما  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا 
لایر  300.000.000 دروآرب :

1101001255000021 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/01 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  ناتسرل ،  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یتسویپ  کرادم  رد  تامدخ  حرش   . هباشم تمدخ  دیرخ  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6817773644 یتسپ :  دک  کالپ 53 ،  جح -  رولب  یادتبا  نمهب -  نادیم 22  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

یلخاد 121 ای 33229007   33226970 ای : :: 066-33226790 و  نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33207758-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دحاو دحاو   11 تهج   تهج درادناتسا   درادناتسا ذخا   ذخا هطوبرم -  -  هطوبرم هناماس   هناماس ردرد   دحاو   دحاو تاعالطا  33   تاعالطا تبث   تبث لماش - : - : لماش یعرف   یعرف راکنامیپ   راکنامیپ ماظن   ماظن داد   داد رارق   رارق روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
یهگآ یهگآ لصا   لصا ردرد   لماک   لماک حرش   حرش  ...  ... وو یزاس - ) - ) یزاس دنمناوت   دنمناوت همانرب   همانرب  ) ) دحاو دحاو   11 تهج   تهج یروانف   یروانف زاین   زاین عفر   عفر وو   ییاسانش   ییاسانش یزاس - ) - ) یزاس دنمناوت   دنمناوت همانرب   همانرب ))

4141
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مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ   :: 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   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5500830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : تسویپ تسیل  هحفص  ود  قبط   MSI PRO MP242P روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092521000124 زاین :  هرامش 

مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PANTOS یتراجت مان   in 24 زیاس  24DS24-D لدم یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  هدافتسا  تبث  تهج  طقف  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  حرش  قباطم  یتساوخرد  رادقم 

دوش هتفرگ  رظن  رد  روتکاف  کی  تهج  یداهنشیپ  تمیق 
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  ینف و  تاصخشم  هئارا 
دشاب یم  لخاد  تخاس  یناریا و  یالاک  اب  تیولوا 

7915996489 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  سابعردنب  بانیم  هار  سیلپ  یوربور  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32192230-076  ، 33669930-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669922-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MSI  PRO MP242PMSI  PRO MP242P  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 4242
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5500891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  دوش  هیارا  تمیق  تسویپ  تاصخشم  قبط  طقفرژراش  یاهتراک  دیرخ  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228000749 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ریهش کینورتکلا  ناس  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   MS-MT4G CE لدم  GB 4 کیتسا هظفاح  تراک  الاک :  مان 

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

ریهش کینورتکلا  ناس  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   MSX-M2GS/B1 SYM لدم  GB 2 کیتسا هظفاح  تراک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
ایرآ توص  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   MS-MT1G CE لدم  GB 1 کیتسا هظفاح  تراک  الاک :  مان 

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

ایرآ توص  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   MSX-M2GS/X CE لدم  GB 2 کیتسا هظفاح  تراک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/06/31 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  -1 :: 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

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا دوش   دوش هیارا   هیارا تمیق   تمیق تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط طقفرژراش   طقفرژراش یاهتراک   یاهتراک دیرخ   دیرخ -- 11 ناونع : : ناونع 4343
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5501302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  ریداقم  ینف و  تاصخشم  قبط   programable processor module تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000500 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
تعنص دنرفا  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  سنمیز  یتراجت  مان   6GK1561-1AA00 یتعنص هنایار  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5501514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

9 روسنس :  هلیم  تماخض  رتم  یتناس   13 روسنس :  هلیم  لوط  راد  برد  ده  لانیمرت  اب   PT100 ید یترآ  حرش : YPGMC-65-1401-199-خ ـ  هرامش : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
: عورش لرتنک ـ  قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ : لخاد ـ  تخاس  یصصخت ) ردام  دات  دروم  تسیل  رودنو   ) یلخاد ربتعم  هدنزاس  ددع  دادعت 4  رتمیلیم 

1401/05/11 نایاپ : 1401/04/28 ـ 

:: 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

programable programable processor moduleprocessor module ناونع : : ناونع 4444

روسنس روسنس هلیم   هلیم لوط   لوط راد   راد برد   برد دهده   لانیمرت   لانیمرت اباب     PT100PT100 یدید   یترآ   یترآ ناونع : : ناونع 4545
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سراف بالضاف  بآ و   :: 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   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5501597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه 100-50  هلول  کینوسارتلوا  روتنک  رتمولف و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005669000540 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشم  قبط  یاه 100-50  هلول  کینوسارتلوا  روتنک  رتمولف و  - 

( یشرافس ) یتعنص یروآرف  دیلوت و  الاک :  هورگ 
هاگتسد   2 دادعت : 

1401/05/05 زاین :  خیرات 
نیزراکوریق سراف ،  لیوحت :  لحم 

هامکی رثکادح  باسحتروص  الاک و  لاسرا  زا  سپ  دقن )  ینارمعرابتعا (  تخادرپ  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  لمح  هنیزه  و  نیزراکریق )  ناملس (  دس  هناخ  هیفصت  لیوحت  لحم 

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

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

38435171-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5501733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا.دشاب  یم  تسویپ  هب  لماک  تاصخشم  دشاب ) یم  هباشمدکناریا  )ABB تاعطق تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001027 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   ABB هدنزاس عجرم   TGM5 P14436-0.1072510 لدم تیعضو  چوس  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یمن  یسررب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  ینف  تاداهنشیپ  هارمه  هب  تسیاب  یم  ینف  تاصخشم  گولاتاک و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  هام  2  : تخادرپ هوحن 

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

71095063-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

100100 -- 5050 یاه   یاه هلول   هلول کینوسارتلوا   کینوسارتلوا روتنک   روتنک وو   رتمولف   رتمولف ناونع : : ناونع 4646

ABBABB  تاعطق تاعطق ناونع : : ناونع 4747
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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

5501754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

148558 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

لرتنک درب  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1400/12/03 عورش :  خیرات 
1400/12/08 نایاپ :  خیرات 
1401/05/01 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

لرتنک لرتنک درب   درب ناونع : : ناونع 4848
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5501805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم لخاد  تخاس  یالاک  طقف.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  حرش  ( دشاب یم  هباشم  دکناریا   ) cpu and display module تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  دات 

1101091645001029 زاین :  هرامش 
ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اسریه یژرنا  امیز  هدننک  هضرع  عجرم   ROTORK هدنزاس عجرم   ROTORK یتراجت مان  نایرج  لرتنک  ریش  دربراک   6G-PCB لدم یکیرتکلا  لوژام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

یلام ینف و  تاداهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  تسیاب  یم  ینف  تاصخشم  گولاتاک.دشاب و  یم  دات  دروم  لخاد  تخاس  یالاک  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  یپ  هام  2  : تخادرپ هوحن.ددرگ  یمن  یسررب 

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

71095063-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دات دات دروم   دروم لخاد   لخاد تخاس   تخاس یالاک   یالاک طقف.دشاب   طقف.دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   الاک   الاک حرش   حرش (( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا  ) ) cpu and display modulecpu and display module ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم  

4949
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زاریش یتشهب  رتکد  ...ا  تیآ  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5501104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهافر نامتخاس  - تیریدم نامتخاس  - هاگنامرد  - ناتسرامیب قیرح  عافطا  مالعا و  ریمعت  سیورس و  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090979000096 زاین :  هرامش 

زاریش یتشهب  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهافر نامتخاس  - تیریدم نامتخاس  - هاگنامرد  - ناتسرامیب قیرح  عافطا  مالعا و  ریمعت  سیورس و  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هجوت  تسویپ 

ددرگ لاسرا  تسویپ  هدش  هتساوخ  کرادم  دانسا و 

7136816695 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ناتسرامیب  - رصعیلو نادیم  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32249449-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221141-071 :: 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

یهافر یهافر نامتخاس   نامتخاس -- تیریدم تیریدم نامتخاس   نامتخاس -- هاگنامرد هاگنامرد  - - ناتسرامیب ناتسرامیب قیرح   قیرح عافطا   عافطا وو   مالعا   مالعا ریمعت   ریمعت وو   سیورس   سیورس دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 5050
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5501366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح افطا  نالعا و  یاه  متسیس  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000584 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخ هتسب  دادارق  هدنرب  راکنامیپ  اب.دوش  یراذگراب  لیمکت و  دیاب  تسویپ  تسیل.دوش  هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  زاین  زا  قیقد  عالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش

.دامرف لصاح  سامت  روپ  یلع  یاقآ  هرامش 09158604979  اب  رتشیب  عالطا  تهج 

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

32214471-056  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا وو   نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 5151
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5501564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا  .دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  حرش  ( دشاب یم  هباشم  دکناریا  ) ریذپ سردآ  قیرح  مالعا  یتسش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001026 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   SITERWELL هدنزاس عجرم   SITERWELL یتراجت مان   GS620 لدم قیرح  مالعا  ریذپ  سردآ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

میلقا نمیا  تاطابترا  یروانف و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 3 دادعت : 

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

ینف تاداهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  ینف  داهنشیپ  هارمه  هب  تسیاب  یم  ینف  تاصخشم  گولاتاک.دشاب و  یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  هام  2: تخادرپ هوحن.ددرگ  یمن  یسررب  یلام  و 

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

71095063-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: 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

دشاب دشاب یمیم   یناریا   یناریا یالاک   یالاک اباب   تیولوا   تیولوا .دشاب   .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   الاک   الاک حرش   حرش (( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا )) ریذپ ریذپ سردآ   سردآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا یتسش   یتسش ناونع : : ناونع 5252
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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 17 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5501819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مشش هاگشیالاپ  .ددرگ  هئارا  داهنشیپ  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   ALARM SOUNDER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004044 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   SOLENOID ALARM DRIVER MTL5024 تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش  .دشاب  یم  دات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشابیم تیولوا  رد  یلخاد  ناگدننکدیلوت  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دنشاب  یم  یتلود  تالماعم 

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

8332-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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  3030   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ALARM SOUNDERALARM SOUNDER ناونع : : ناونع 5353

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

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

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

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

5500704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام سل و  نف  رتویپماک  هکبش ،  چوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000100 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT-270S KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/22 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   سلسل   نفنف   رتویپماک   رتویپماک هکبش ،  ،  هکبش چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5500765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  یتینما  تازیهجت  ینف  ینابیتشپ  یناسرزورب و  یرادهگن ، لاوریاف -  تازیهجت  ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092130000077 زاین :  هرامش 

ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

121 دادعت : 
1401/05/05 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دابآ مرخ  رهش  رد  تسیاب  یم  راکنامیپ  تکرش  اب 09365368335 رتشیب  یگنهامه  / راک ماجنا  نسح  دادرارق  غلبم  لداعم 10 % هدام 15  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب امرفراک  دات  دروم  یگدنیامن  یاراد 

 : یتسپ دک  ناتسرل ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  سرگاز  نیزنب  پمپ  بنج  یتعیرش  نابایخ  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6818643847

33303026-066  ، 33310205-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33310205-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم یتینما   یتینما تازیهجت   تازیهجت ینف   ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یناسرزورب   یناسرزورب یرادهگن ، ، یرادهگن لاوریاف -  -  لاوریاف تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 5555

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5500842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب روتکاف  شیپ   . ینف دات  زا  سپ  دیرخ   . کی هجرد  امتح   . تست اب   UTP لدم  . CAT6 لباک رتم   6500 .هباشمدکناریا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههامکی هیوست.ددرگ  تسویپ  لماک  تاصخشم 

1101090614000635 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16RO16 لدم  m 5 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 6500 دادعت : 

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

تسویپ لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ   . ینف دات  زا  سپ  دیرخ   . کی هجرد  امتح   . تست اب   UTP لدم  . CAT6 لباک رتم   6500 .هباشمدکناریا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههامکی هیوست.ددرگ 

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192550-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  . . ینف ینف دات   دات زازا   سپسپ   دیرخ   دیرخ  . . کیکی هجرد   هجرد امتح   امتح  . . تست تست اباب     UTPUTP  لدم لدم  . . CAT6CAT6 لباک   لباک رتم   رتم   65006500 .هباشمدکناریا .هباشمدکناریا ناونع : : ناونع
ههامکی ههامکی هیوست.ددرگ   هیوست.ددرگ تسویپ   تسویپ لماک   لماک تاصخشم   تاصخشم
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5500875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب روتکاف  شیپ   . ینف دات  زا  سپ  دیرخ   . کی هجرد  امتح   . تست اب   SFTP لدم  . CAT6 لباک رتم   1100 .هباشمدکناریا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههامکی هیوست.ددرگ  تسویپ  لماک  تاصخشم 

1101090614000634 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224HO لدم  m 5 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 1100 دادعت : 

1401/05/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ   . ینف دات  زا  سپ  دیرخ   . کی هجرد  امتح   . تست اب   SFTP لدم  . CAT6 لباک رتم   1100 .هباشمدکناریا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههامکی هیوست.ددرگ 

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192550-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  . . ینف ینف دات   دات زازا   سپسپ   دیرخ   دیرخ  . . کیکی هجرد   هجرد امتح   امتح  . . تست تست اباب     SFTPSFTP  لدم لدم  . . CAT6CAT6 لباک   لباک رتم   رتم   1 1001 100 .هباشمدکناریا .هباشمدکناریا ناونع : : ناونع
ههامکی ههامکی هیوست.ددرگ   هیوست.ددرگ تسویپ   تسویپ لماک   لماک تاصخشم   تاصخشم
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5500879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002102 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناشول قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   NEXUS 5000 لدم  expansion module هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 40 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  مالقا  همه  یارب  تسویپ  لیاف  قباطم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا 

ددرگ یم  لاطبا  یلام  ینف و  تسویپ  دقاف  تاداهنشیپ 
دشاب یم  ملق  لماش 7  اضاقت 

ینامیلس 02183764961 یاقآ  دیرخ : سانشراک 

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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5500896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب قرب چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5858

مکمک وو   یزلف   یزلف ولبات   ولبات کسید -  -  کسید دراه   دراه میس -  -  میس یبیب   ویدار   ویدار -- مدوم   مدوم هکبش -  -  هکبش چیئوس   چیئوس یراوید -  -  یراوید کرکر   :: دشاب دشاب یمن   یمن رظن   رظن دمدم   یباختنا   یباختنا دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم  ) ) سکاب سکاب
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مک یزلف و  ولبات  کسید -  دراه  میس -  یب  ویدار  مدوم - هکبش -  چیئوس  یراوید -  کر  : دشاب یمن  رظن  دم  یباختنا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  تاصخشم   ) سکاب
1101003130000047 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
طابترا نیون  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   JUNIPER یتراجت مان   NBLB2 لدم نادرگ  کسید  دراه و  مر و  هدنزادرپ و  نودب  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

ماس
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/02 زاین :  خیرات 
ینسح روصنم   ADSL LAN410 لدم  Mb 16-2 لاقتنا تعرس   wired هنایار مدوم  الاک :  مان 

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

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1684A لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/05/02 زاین :  خیرات 
قرب نیهب  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم   A 630 نایرج تدش   kV 20 ژاتلو  DBC UMISWITCH لدم کنیزولآ  گنز  دض  یزلف  تکپمک  قرب  ولبات  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/05/02 زاین :  خیرات 

هپت نیهاش  درف  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  سکاب  یدنب  هتسب  عون  یرتم  لوط  یرتم  ضرع   mm 4/5 لوتفم رطق  نبرک  مک  هایس  یسرپ  یدالوف  یروت  الاک :  مان 
عبرم رتم  16 دادعت : 

1401/05/02 زاین :  خیرات 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRZ-4506 لدم  cm 34 عافترا  45x57 cm داعبا تینوی  یراوید 6  کر  الاک :  مان 

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

ههوک ود  مایپ  تاطابترا  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HYTRA یتراجت مان   HYT-TC880GM لدم ینفلت  ویدار  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/05/02 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  سراف ،  ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا  یدادح -  دیهش  نابایخ  شبن  هیمس -  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7143953456

32281341-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32283176-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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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 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

5500973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

* سنارفنک نلاس  هب  طوبرم  تاعطق  تازیهجت و  بصن  زیهجت و  تسویپ *  رد  حرش   : * تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003057000102 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

* سنارفنک نلاس  هب  طوبرم  تاعطق  تازیهجت و  بصن  زیهجت و  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

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 09 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5501008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 * لاوریاف دیرخ  تسویپ *  رد  حرش   : * تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003057000103 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 : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 * 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

سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس هبهب   طوبرم   طوبرم تاعطق   تاعطق وو   تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 6060

 * * لاوریاف لاوریاف دیرخ   دیرخ تسویپ *  *  تسویپ ردرد   حرش   حرش ** ناونع : : ناونع 6161
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یبرغ ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5501090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم سنج  طورشم و  داهنشیپ  هئرا  / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  / تسویپ حرش  هب  وکسیس  چیوس  هاگتسد  راهچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ تسویپ دیرخ  طیارش  تاصخشم و  / دشابیمن زاجم 

1101001453000017 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   ASA5550 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/05/03 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راهچ یط  رثکادح  سانجا  لیوحت  / تسویپ دیرخ  طیارش  زاین و  تاصخشم  / دشاب یم  یبرغ  ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  رابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  / دشاب یتسویپ  روکذم  تاصخشم  ًاقیقد  هدوب و  لصا  دیاب  سانجا  / یراک زور 

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

31987397-044  ، 33440092-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440091-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چیوس   چیوس هاگتسد   هاگتسد راهچ   راهچ ناونع : : ناونع 6262
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ناتسرل ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  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 14 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5501200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا ینابیتشپ  زا VPN و IP Sec و  ینابیتشپ  سنسیال  اب  هارمه   Cisco 4431-isr 4431-sec/k9 هنایار هکبش  رتور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نآ زا  دعب  یاهیژولونکت 

1101003712000033 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   ISR 4431/K9 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/06 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نآ زا  دعب  یاهیژولونکت  را  ینابیتشپو   IP Sec و VPN زا ینابیتشپ  سنسیال  اب  هارمه   Cisco 4431-isr 4431-sec/k9 هنایار هکبش  رتور   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم هداد  تدوع  تکرش  هب  رتور  روکذم  سنسیال  دوجو  مدع  تروص  رد  دشاب 

دک دیهش ،  نابایخ  نارمچ ،  دیهش  یرتم  نابایخ 24   ، روپ عیفش  داشرف  دیهش  راولب  تیریدم ،  یرتم   60  ، دابآ مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6817785584 یتسپ : 

33241362-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241361-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زازا ینابیتشپ   ینابیتشپ وو     IP SecIP Sec وو     VPNVPN  زازا ینابیتشپ   ینابیتشپ سنسیال   سنسیال اباب   هارمه   هارمه   Cisco 4431- is r 4431-sec/k9Cisco 4431- is r 4431-sec/k9  هنایار هنایار هکبش   هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع
نآنآ زازا   دعب   دعب یاهیژولونکت   یاهیژولونکت

6363
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یراس هر )  ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5501359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  جروتسا  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094778000039 زاین :  هرامش 

یراس ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تاصخشم  قبط  جروتسا  رورس  - 

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

1401/05/12 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817718743 یتسپ :  دک  یراس ،  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  یزار  یراس خ  ناردنزام  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33361700-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33361700-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5501493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  "VHF میسیب یاهتراک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000207 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یمیرک اضر  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   TPLINK یتراجت مان   TL-WN727N لدم هنایار  میس  یب  هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/05/12 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روپهاشیلع مناخ  راکرس  هطوبرم  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جروتسا جروتسا رورس   رورس ناونع : : ناونع 6464

VHFVHF  میسیب میسیب یاهتراک   یاهتراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

UPSUPS وو   (( رتنس رتنس اتید   اتید زازا   جراخ   جراخ )) هکبشویسپ هکبشویسپ یتنیالک   یتنیالک هیاپ   هیاپ یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن ،، یرازفا یرازفا تخس   تخس یاه   یاه هنیمز   هنیمز ردرد   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: 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   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5501500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UPS و( رتنس اتید  زا  جراخ  ) هکبشویسپ یتنیالک  هیاپ  یاهرازفا  مرن  ، یرازفا تخس  یاه  هنیمز  رد  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005345000033 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   PANDUIT یتراجت مان  هکبش  تاطابترا  یشک و  لباک  تهج  هنایار  ویسپ  تازیهجت   FZ تاعطق هعومجم  الاک :  مان 

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع 
تس 2 دادعت : 

1401/05/03 زاین :  خیرات 
بط اسیدم  ورسخ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتدم  یتراجت  مان  لدم 29150  یمومع  یحارج  رتسیم  رولب  وویورلک  هدنمد  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

ینابعش هنمآ  هدننک  هضرع  عجرم  کانوک  یتراجت  مان   CDI125 لدم یتنزرب  رازبا  فیک  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/05/03 زاین :  خیرات 
رباه یتراجت  هدننک  هضرع  عجرم   HAKKO یتراجت مان  لدم 484  یزیمور  یقرب  هیوه  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

یلالج هدیمح  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  نتراک  علق  یراک  میحل  شمش  الاک :  مان 
مرگولیک 6 دادعت : 

1401/05/03 زاین :  خیرات 
ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   RoHS یتراجت مان   Lit 18 نلاگ یدنب  هتسب  عون  یراک  علق  عون  یراک  میحل  نغور  الاک :  مان 

نلاگ 6 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

یناورسخ روپ  نیزرف  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 201  یکیتسالپ  یتسد  هچرف  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/05/03 زاین :  خیرات 
اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   GB 32 تیفرظ  USB یرومم شلف  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

دار یجرف  نیمرآ  هدننک  هضرع  عجرم   GOOT یتراجت مان   CP-30Y لدم یراک  میحل  یمیس  شک  علق  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/05/03 زاین :  خیرات 
یحاتف داوج  هدننک  هضرع  عجرم   CANDD یتراجت مان   MTS-6000 لدم هنایار  درب  ردام  رتست  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هام 8 دادعت : 

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

تازیهجت  یلیضفت و  طیارش  تسویپ : لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام دادرارق 8

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

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

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

زا 75 ھحفص 51 
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42581392-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5501558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ریداقم  ینف و  تاصخشم  قبط   torque limit device تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000503 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
یبونج هرک  هدنزاس  روشک  فرعم  هنیکس  هدننک  هضرع  عجرم   HANYOUNG یتراجت مان   HY-L804 لدم میظنت  لباق  یکطلغ  مرها  ینیم  چیئوس  تیمیل  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ریداقم   ریداقم وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   torque limit devicetorque limit device ناونع : : ناونع 6767

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

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

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

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

5501559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092986000001 زاین :  هرامش 

ینسمم یرادنامرف  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

ینسمم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7351774968 یتسپ :  دک  ناتسرهش ،  یرادنامرف  ینسمم -  ناتسرهش   - سراف ناتسا  ینسمم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42523701-071  ، 42523425-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42523199-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5501585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ریداقم  ینف و  تاصخشم  قبط   limit switch تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000502 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
ناتسزوخ دالوف  هدننک  هضرع  عجرم   JOSLYN یتراجت مان   HLA-2 لدم یتعنص  چیئوس  تیمیل  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ناونع : : ناونع 6868

تسویپ تسویپ ریداقم   ریداقم وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   limit switchlimit switch ناونع : : ناونع 6969

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5501637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ) یدقن تروص  هب  تسویپ  تاصخشم  قبط  زاس  هریخذ  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004323000072 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایوج زرو  هداد  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان  لدم 2212  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  رورس  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ) یدقن تروص  هب  تسویپ  تاصخشم  قبط  زاس  هریخذ  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک نامرک ،  ناتسا  سرادم  یزاسون  لک  هرادا  یدازآ -  نادیم  هعمج و  ماما  هارراهچ  لصافدح  یمالسا -  یروهمج  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7619643153 یتسپ : 

32451151-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32442084-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: 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   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5501725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام تدم 8  هب  دودحمان  مجح  اب  تیاباگم  نراقتم 7  دناب  یانهپ  اب  تنرتنیا  کارتشا  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005345000034 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هام 8 دادعت : 
1401/05/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

42581392-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070

دناب دناب یانهپ   یانهپ اباب   تنرتنیا   تنرتنیا کارتشا   کارتشا یزادنا   یزادنا هار   هار 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هباشم5500891 دک  ناریا  دوش  هیارا  تمیق  تسویپ  تاصخشم  قبط  طقفرژراش  یاهتراک  دیرخ  -1
دشابیم

هحفص 30) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یزاجم5501031 یاضف  لیلحت  هحفص 22)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هموزر5501119 هئارا  دیدزاب و  تسویپ / لیاف  قبط  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  نیبرود و  دیرخ 
دشابیم تمیق  نعت  تهج  افرص  یباختنا  دک  ناریا  / تسیمازلا طبترم 

هحفص 59) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

راکمه5501226 یاه  هاگشزومآ  اب  هزیناکم  رادیاپ و  یطابترا  یرارقرب  روظنم  هب  بو  تحت  یرازفا  هحفص 22)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5501302programable processor module(30 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رهش5501471 حطس  یاه  ولبات  تیریدم  رازفا  هحفص 22)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

روسنس5501514 هلیم  لوط  راد  برد  ده  لانیمرت  اب   PT100 ید هحفص 30)یترآ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یکشزپ5501612 هدکشناد  هکبش  رازفاتخس و  رازفا ، مرن  تشادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  روما 
لاس 1401 رد  هاشنامرک 

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5501738 هنایار و  تازیهجت  هحفص 22)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زاین5501842 دروم  هکبش  یزاس  هدایپ  هحفص 22)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتظافح5501872 نیبرود  هحفص 59)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاسلج5501884 نلاس  زیهجت  هحفص 22)ییاجباج و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

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

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

5500747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادهار ناگوان  بایدر  یاه  هاگتسد  تاعالطا  طخ  رب  لاسرا  ینابیتشپ  یرادهگن  بصن  هیهت  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001173000044 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادهار ناگوان  بایدر  یاه  هاگتسد  تاعالطا  طخ  رب  لاسرا  ینابیتشپ  یرادهگن  بصن  هیهت  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
8-08731803297 و 09187826873

6617615693 یتسپ :  دک  رفولین ،  هچوک  شبن  فیرعت - دیهش  خ   - نارادساپ خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33228761-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232750-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادهار یرادهار ناگوان   ناگوان بایدر   بایدر یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد تاعالطا   تاعالطا طخطخ   ربرب   لاسرا   لاسرا ینابیتشپ   ینابیتشپ یرادهگن   یرادهگن بصن   بصن هیهت   هیهت مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادهاز کی  هقطنم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5501121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلکوت وجشناد و  یاه  نابایخ  عطاقت  رد  ( یهدنامرف  ) یگدننارو ییامنهار  غارچ  یزادنا  هار  تهج  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادهاز کی  هقطنم  یرادرهش  تهج 

1101091996000056 زاین :  هرامش 
نادهاز کی  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ینابرق ردان  هدننک  هضرع  عجرم   SWARCO AUSTRIA هدنزاس عجرم   FO3226014 لدم یگدننار  ییامنهار و   LED غارچ الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 33294450-054 هرامش.ددرگ  یراذگرابو  اضما  ، رهم ، لیمکت مالعتسا  نتم  رد  هدش  رکذ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  یراذگ  تمیق  لیمکت و  زا  سپ  افطل  دشاب  یم  هناماس  رد  تسویپ  تازیهجت  تسیل  مالعتسا و  مرف 

دک نادهاز ،  کی  هقطنم  یرادرهش  رون ـ  مایپ  هاگشناد  بنج  تراهم ـ  نابایخ  رهمگرزب ـ  نابایخ  یاهتنا  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816153816 یتسپ : 

33294447-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33294448-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلکوت یلکوت وو   وجشناد   وجشناد یاه   یاه نابایخ   نابایخ عطاقت   عطاقت ردرد   (( یهدنامرف یهدنامرف  ) ) یگدننارو یگدننارو ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ یزادنا   یزادنا هار   هار تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
نادهاز نادهاز کیکی   هقطنم   هقطنم یرادرهش   یرادرهش تهج   تهج

7373

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

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

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

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

5501545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل  قبط  یرتم  ( 1  * سکاب 1.5 یرتمیتناس و 10 هلول 100  ددع  دیرخ 100  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003205000022 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916976951 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  راولب  رنهاب -  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7244418-0353  ، 37245256-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246160-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاحمراهچ و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5501751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش دیدجت  ناگدرل  نجورب -  روحم  رد  بصنو  یلصفم  یسرجوین  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001159000050 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/05/05 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8817653449 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  یوربور  تارادا - عمتجم  یناقلاط - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224485-038  ، 32244854-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250997-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتم یرتم 11  * * 1 .51 .5 سکاب   سکاب 1010 وو   یرتمیتناس   یرتمیتناس   100100 هلول   هلول ددع   ددع   100100 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474

روحم روحم ردرد   بصنو   بصنو یلصفم   یلصفم یسرجوین   یسرجوین یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7575

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

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

زا 75 ھحفص 58 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cuu53jquycyl5?user=37505&ntc=5501545
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5501545?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/j5uwh9vpqcq4e?user=37505&ntc=5501751
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5501751?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

یقرش ناجیابرذآ  یزرواشک  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5501332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرشناجیابرذآ ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  یارب  یدالوف ) هرکرک  ) پآ لور  بصن  تخاس و  هیهت ،  هب  طوبرم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001170000009 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تسیل 1 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن یراذگراب  هناماس  رد  یزیراو  شیف  ریوصت  هارمه  هب  اضما و  رهم و  لیمکت ،  ار  دادرارق  سیون  شیپ  مالعتسا و  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5136956773 یتسپ :  دک  یناشن ،  شتآ  نامزاس  یوربور  سردم  نابایخ  یناقاخ  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35264128-041  ، 35258344-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35250988-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرشناجیابرذآ یقرشناجیابرذآ ناتسا   ناتسا یزرواشک   یزرواشک کناب   کناب بعش   بعش یارب   یارب یدالوف ) ) یدالوف هرکرک   هرکرک )) پآپآ لور   لور بصن   بصن وو   تخاس   تخاس هیهت ،  ،  هیهت هبهب   طوبرم   طوبرم تامدخ   تامدخ 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 75 ھحفص 59 
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ناتسچولب ناتسیس و  یرادناتسا   :: 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 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

5500735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ یانبمرب  هعلاطم و  تقد  هب  تسویپ  لیاف  دنک  نیمات  ار  رظن  دروم  تسیل  دراد  رظن  رد  ناتسچولب  ناتسیس و  یرادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا  یاراد  الاکدوش  یراذگ  تمیق 

1101004884000070 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

یترشاعم دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HEXA یتراجت مان   HSDC1001 لدم نادرگ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/04 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاکدوش یراذگ  تمیق  نآ  یانبمرب  هعلاطم و  تقد  هب  تسویپ  لیاف  دنک  نیمات  ار  رظن  دروم  تسیل  دراد  رظن  رد  ناتسچولب  ناتسیس و  یرادناتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  یاراد 

9816718793 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  نابایخ  یدازآ _  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31127677-054  ، 33221091-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221091-054 :: 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

نادرگ نادرگ هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7777

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

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

زا 75 ھحفص 60 
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سراف ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5500825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  تاصخشمودادعت   nvr هاگتسدو نژیو  کیاه  نیبرود  لدم  ود  : دشاب یمنرظندم  یباختنادک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003130000046 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
, اکرش یکلم و  دومحم  یناگرزاب  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   NVR یتراجت مان   NVR3216 لدم هکبش  تحت  ریوصت  توص و  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

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

ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   AHD لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/02 زاین :  خیرات 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   AHD لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/05/02 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  سراف ،  ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا  یدادح -  دیهش  نابایخ  شبن  هیمس -  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7143953456

32281341-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32283176-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تاصخشمودادعت   تاصخشمودادعت   nvrnvr  هاگتسدو هاگتسدو نژیو   نژیو کیاه   کیاه نیبرود   نیبرود لدم   لدم ودود   :: دشاب دشاب یمنرظندم   یمنرظندم یباختنادک   یباختنادک ناریا   ناریا 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 75 ھحفص 61 
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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   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5500876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000172 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
مرخ یالاک  باتش  هدننک  هضرع  عجرم   dallmeier یتراجت مان   Dif2m لدم هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بصن و همیب  باسح و  اصافم  هنیزه  - هاگشناد یزکرم  نامتخاس  تهج  - تسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  - دشابیم هباشم  الاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یمن  دات  ناکما  تروصنیا  ریغ  رددشاب  هتشاد  ور  هاگشناد  تسارح  یروانف و  زوجم  دیاب  امتح  تکرش  - ههام تخادرپ 3 - تکرش هدهع  هب  لاسرا 

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

32127420-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5501020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PSE لسکیپ اگم  ماد 4  دیپسا  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000287 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

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

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

دیق یلک  تروصب  مالعتسا  رد  تمیق  اسف  یکشزپ  مولع  هاگشناد  زاین  دروم  کرادم  الاک و  بصن  لیوحت و  زا  سپ  هام  لقادح 1  هنیزه  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یمیحر  سدنهم  هرامش 09171303389 اب  یگنهامه  هنوگره  تهج  ددرگ . 

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

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7979

PSEPSE  لسکیپ لسکیپ اگم   اگم   44 ماد   ماد دیپسا   دیپسا نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8080

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

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

زا 75 ھحفص 62 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bxnhsfcnvbnpc?user=37505&ntc=5500876
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5500876?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gr7jvlptbd89v?user=37505&ntc=5501020
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5501020?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رو مین  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5501033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دریگ یم  تروص  کیتامروفنا  تسارحدحاو و  دات  زا  سپ  دیرخ  تسویپ  - لیاف  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  دیرخ 7  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005747000001 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  رو  مین  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

ددع  7 دادعت : 
1401/05/04 زاین :  خیرات 

تالحم رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریگ یم  تروص  کیتامروفنا  تسارحدحاو و  دات  زا  سپ  دیرخ  تسویپ  - لیاف  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  دیرخ 7   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3784116667 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  راولب  رو -  مین  یزکرم -  ناتسا  تالحم ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43323115-086  ، 43322115-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43322500-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نکسم کناب  نارهت  برغ  هقطنم  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5501119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  / تسیمازلا طبترم  هموزر  هئارا  دیدزاب و  تسویپ / لیاف  قبط  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تمیق  نعت  تهج  افرص  یباختنا 

1101004339000020 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  نارهت  برغ  هقطنم  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تهج افرص  یباختنا  دک  ناریا  / تسیمازلا طبترم  هموزر  هئارا  دیدزاب و  تسویپ / لیاف  قبط  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  نیبرود و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تمیق  نعت 

1994763111 یتسپ :  دک  کالپ 43 ،  نارهت  ناتسا  برغ  تیریدم  نکسم  کناب  یمادخ  کنو خ  نادیم  زا  رتالاب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88649055-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88649028-021 :: 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

دکدک ناریا   ناریا // تسیمازلا تسیمازلا طبترم   طبترم هموزر   هموزر هئارا   هئارا وو   دیدزاب   دیدزاب تسویپ / / تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم تمیق   تمیق نعت   نعت تهج   تهج افرص   افرص یباختنا   یباختنا

8282

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

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

زا 75 ھحفص 64 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gd4f57qln8fwc?user=37505&ntc=5501119
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5501119?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ندعم تعنص و  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5501354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ABL4712 لدم هبعش  ینوماریپ  تهج  لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرودددع  لدم NUP2500 و 1 زادرپدوخ  لخاد  نیبرود   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091135000002 زاین :  هرامش 

ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

2 2 دادعت : 
1401/05/12 زاین :  خیرات 

زربلا رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  یرادیرخ  کناب  تسارح  طسوت  هدنشورف  هیدیئات  زا  سپ  الاک و  تلاصا  یتناراگ  یاراد  یتظافح  یاهنیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3413953536 یتسپ :  دک  ندعم ،  تعنص و  کناب  یبرغ  دامادریم  راولب  یادتبا  مود  هکلف  زربلا  یتعنصرهش  زربلا ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32238140-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238090-028 :: 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

ABL4712ABL4712 لدم لدم هبعش   هبعش ینوماریپ   ینوماریپ تهج   تهج لاتیجید   لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرودددع   نیبرودددع 11 وو     NUP2500NUP2500 لدم   لدم زادرپدوخ   زادرپدوخ لخاد   لخاد نیبرود   نیبرود   11 ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5501362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبطرگید  ملق  لاناک و28  32 ریواصت طبض  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000298 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   PIR یتراجت مان   AMOWC لدم هتسبرادم  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

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

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

تسویپ تسیل  قبطرگید  ملق  لاناک و28  32 ریواصت طبض  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هئارا  تمیق  یداهنشیپ  تسیل  قبط  امتح 

ددرگ هئاراروتکاف  شیپ 
یگنهامه تهجهشیپ  مرخ  سدنهم  09177445530

دشاب یم  ههامراهچ  تخادرپ 
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهعرب  بصنو  لمح  هنیزه 

 : یتسپ دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  هاپس  نابایخ  تشدهد - دمح - ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  تشدهد ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7571888655

32265908-0744  ، 32265908-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبطرگید   قبطرگید ملق   ملق   2828 وو لاناک   لاناک 3232 ریواصت ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8484
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زیربت هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد   :: 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

5501554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090916000006 زاین :  هرامش 

زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزاسوراد  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/05/23 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپرد هدوزفا  شزرا  یهاوگ  یمازلا و  روتکاف  شیپ  دننک  تکرش  دنشابیم  زیربت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تسارح  دات  دروم  هک  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لاسرا 

 : یتسپ دک  یزاسوراد ،  هدکشناد  یکشزپ –  مولع  هاگشناد  سیدرپ  یروپاشین –  راطع  خ  تشگلگ –  خ  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5165665931

33343725-041  ، 33341315-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33344798-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره 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

5501630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسوموبا تشادهب  هکبش  ناتسرامیب و  هتسبرادم  نیبرود  یارجا  هیهت و  .هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030063000071 زاین :  هرامش 

ناگزمره ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یعیبر الیهس  هدننک  هضرع  عجرم   DFD یتراجت مان  لدم 2530  هتسبرادم  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  حرش  هب  یسوموبا  تشادهب  هکبش  ناتسرامیب و  هتسب  رادم  نیبرود  نیبرود  یارجا  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916613885 یتسپ :  دک  قباس ،  یرادناتسا  بنج  نارمچ -  دیهش  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333280-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337932-076 :: 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 ناونع : : ناونع 8585

ناتسرامیب ناتسرامیب هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دمحاریوب هیولیکهک و  ناتسا  ناریا  همیب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5501872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09179414629  -- بصنو ارجااب  لماک  تازیهجت  اب  هاگتسد  دادعت 19  - یتظافح نیبرود  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001392000004 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیکهک و  ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دادعت 19 دادعت : 
1401/05/06 زاین :  خیرات 

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

مزال اهمرف  تامالعتسا و  یمامت  یاضما  رهم و   .. تسارجالا مزال  ارجا  ناکم  زا  دیدزاب  مزال و  مالعتسا  مرف  تاصخشم و  اه و  تمیق  تاعالطا  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رف هماج  سدنهم   09176279008 --- یگنهامه 09179414629  .. دشابیم ارجالا 

7591853675 یتسپ :  دک  ناتسلگ 8 ،  شبن  - ینیمخ ماما  راولب  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220016-074  ، 33220017-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33222185-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

رهشناریا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5501297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتظافح یتظافح نیبرود   نیبرود یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8787

یهار یهار شششش   ظفاحم   ظفاحم قرب   قرب زیرپ   زیرپ  - - رتنیرپ رتنیرپ وو   سکف   سکف هراک   هراک دنچ   دنچ هاگتسد   هاگتسد تلبت - - تلبت یبیج   یبیج رتویپماک   رتویپماک هنایار -  -  هنایار روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 8888

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 " ) " ) 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

یتسویپ تسیل  قبط  تلبت  رتنیرپ و  لماک ،  متسیس  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091548000032 زاین :  هرامش 

رهشناریا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
سراپ شیوپ  هداد  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   SAMSUNG هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMSUNG یتراجت مان   in 10/4 زیاس  Galexy Tab A7 لدم تلبت  یبیج  رتویپماک  الاک :  مان 
قامشاب تراجت  نیون  یناگرزاب  هدننک 

هاگتسد 18 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  بسانت  ناسنا  شورهب  ناحارط  هدنزاس  عجرم   FITERGO یتراجت مان  کیمونوگرا  لدم  هنایار  دیلک  هحفص  سوام و  یجنرآ  ریز  دپ  الاک :  مان 
بسانت ناسنا  شورهب  ناحارط 

ددع 10 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

یئ هطلاس  هداز  یجاح  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   P 4014 لدم رتنیرپ  سکف و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/05/08 زاین :  خیرات 
لدم  A 10 نایرج تدش   v 250 ژاتلو  m 2 میس لوط  لاتیجید  رگشیامن  اب  رتویپماک  یریوصت و  یتوص و  راد  ترا  یهار  شش  ظفاحم  قرب  زیرپ  الاک :  مان 

اقلا طبار  هدننک  هضرع  عجرم  اقلا  طبار  یتراجت  مان   D2-625005
ددع 10 دادعت : 

1401/05/08 زاین :  خیرات 
وجهر ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   BLEST یتراجت مان   BMS-WD110 لدم هنایار  سوام  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

یرفعج دمحا  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   TSC TKM8052 لدم هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/05/08 زاین :  خیرات 
یسایش دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  اویه 211  لدم  هدش  لبمسا  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  قبط  تلبت  رتنیرپ و  لماک ،  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37213891-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37213308-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

bms :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ظفاحم5501297 قرب  زیرپ   - رتنیرپ سکف و  هراک  دنچ  هاگتسد  تلبت - یبیج  رتویپماک  هنایار -  روتینام 
یهار شش 

هحفص 68) )  bmsbms
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   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 " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5500825nvr هاگتسدو نژیو  کیاه  نیبرود  لدم  ود  : دشاب یمنرظندم  یباختنادک  ناریا 
دشاب یم  تسویپ  تاصخشمودادعت 

هحفص 59) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

قیرح5501366 افطا  نالعا و  یاه  متسیس  هحفص 36)یرادهگن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزاگ5501157 قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ،  الاک و  نیمأت  یحارط ، 
نامتخاس کیتاموتا 

هحفص 10) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دیرخ5501440 یناشن و  شتآ  هاگتسیا  قیرح  ءافطا  ینمیا و  تالآ  نیشام  تازیهجت و  نیمات  دیرخ و 
تالآ نیشام  هلابز و  لمح  یروآ و  عمج  نیشام 

هحفص 10) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

.دشاب5501564 یم  تسویپ  هب  الاک  حرش  ( دشاب یم  هباشم  دکناریا  ) ریذپ سردآ  قیرح  مالعا  یتسش 
دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا 

هحفص 36) 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

ردنب5501442 لرتنک  سسکا  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  یاهمتسیسماجنا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 21) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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 " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( یهگآ یهگآ   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

فلخت5501053 تبث  یریوصت و  شیاپ  نیبرود  بصن  هحفص 15)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

تسویپ5501362 تسیل  قبطرگید  ملق  لاناک و28  32 ریواصت طبض  هحفص 59)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاس5501637 هریخذ  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 40)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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 " ) " ) 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاریش یرهش  یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

217-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13:30   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5500956 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 13:15   - 1401/05/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یلا 4+530 )  2 رتمولیک 380 +  هدودحم  رد   ) یولوم راولب  زاف 3  هژورپ  تهج  یشک  دنب  هارمه  هب  اوناک  نولام و  گنس  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  17.980.307.608 دروارب :

تیالو راولب  داحتا و  راولب  لصاف  دح  یولوم  راولب  همادا  زاریش -  : راک ماجنا  لحم 

هینبا  ای  هاگدورف  دناب و  هار و  یاه  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  900.000.000 نیمضت :

دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه 
دشاب یم  راتخم  اهداهنشیپ  مامت  ای  کی  در  رد  یرادرهش 

دحاو زاریش -  یرادرهش  یرهش  یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس  ناگدازآ -  هاگنامرد  بنج  تلود -  راولب  یادتبا  یبونج -  تلادع  راولب  زاریش -  تفایرد :  :: سردآ سردآ
اهدادرارق 

زاریش یرادرهش  یقوقح  لک  هرادا  تاعامتجا  نلاس  نیربدلخ  هارراهچ  ییاشگزاب :

:: نفلت :: vendor.shiraz.ir https://shaffaf.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یشک5500956 دنب  هارمه  هب  اویناک  نولام و  گنس  یارجا  حلاصم و  هحفص 72)هیهت  دنب  ( دنب هار   هار

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یشک یشک دنب   دنب هارمه   هارمه هبهب   اویناک   اویناک وو   نولام   نولام گنس   گنس یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هپس کناب  ناتسزوخ  هقطنم  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5501352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090875000026 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  اب  قباطم  ینف  تاصخشم  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  3 دادعت : 

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

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  زاوها  رد  عقاو  کناب  رظن  دروم  رابنا  ات  یربراب  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6193944346 یتسپ :  دک  ظفاح ،  فابناتک و  نیب  یردان  نابایخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32930107-061  ، 33331931-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32213822-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گساج ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب   :: 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 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

5501599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Laser jet pro MFP M428fdw لدم یپ  چا  یرزیل  هراک  دنچ  رتنیرپ  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091791000024 زاین :  هرامش 

کساج ص   ایبنالا   متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
Laser jet pro MFP M428fdw لدم یپ  چا  یرزیل  هراک  دنچ  رتنیرپ  هاگتسد  کی  - 

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

1401/05/02 زاین :  خیرات 
کساج رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09330831883 یتناراگ  اب  هارمه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7979155387 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  نابایخ  کساج  کساج ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42521636-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42521636-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

Laser jet pro MFP M428fdwLaser jet pro MFP M428fdw لدم   لدم یپیپ   چاچا   یرزیل   یرزیل هراک   هراک دنچ   دنچ رتنیرپ   رتنیرپ هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 9191

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

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

یزاجم5501031 یاضف  لیلحت  هحفص 22)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5501142( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) ددع شیوداپ 790 سوریو  یتنآ  سنسیال  هحفص 22)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

.نومزآ5501198 هناماس  صوصخ  رد  تاماهبا  هب  ییوگخساپ  دیدج  خسن  بصن  ، شزومآ ، ینابیتشپ
تسویپ دادرارق  قبط  طیارش  .هباشم  دک  ناریا 

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

راکمه5501226 یاه  هاگشزومآ  اب  هزیناکم  رادیاپ و  یطابترا  یرارقرب  روظنم  هب  بو  تحت  یرازفا  هحفص 22)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5501275GIS یرازفا مرن  هحفص 22)تازیهجت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رتویپماک5501352 هحفص 72)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

جروتسا5501359 هحفص 40)رورس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یریوصت5501384 تراظن  تیریدم  رازفا  مرن  هحفص 22)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رهش5501471 حطس  یاه  ولبات  تیریدم  رازفا  هحفص 22)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتنیالک5501500 هیاپ  یاهرازفا  مرن  ، یرازفا تخس  یاه  هنیمز  رد  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
UPS و( رتنس اتید  زا  جراخ  ) هکبشویسپ

هحفص 40) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هاگتسیا5501527 گنیروتینام  متسیس  رازفا  مرن  تازیهجت و  تشادهگن  ریمعت و  تامدخ  یراذگاو 
یریگ هزادنا  راشف و  لیلقت  یاه 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5501599Laser jet pro MFP M428fdw لدم یپ  چا  یرزیل  هراک  دنچ  رتنیرپ  هاگتسد  هحفص 72)کی  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یکشزپ5501612 هدکشناد  هکبش  رازفاتخس و  رازفا ، مرن  تشادهگن  ینابیتشپ و  هب  طوبرم  روما 
لاس 1401 رد  هاشنامرک 

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یهدناماس5501762 یرازفا و  مرن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تهج  راذگ  هیامرس  بذج  ناوخارف 
یربراب ناگوان 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  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

هموزر5501119 هئارا  دیدزاب و  تسویپ / لیاف  قبط  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  نیبرود و  دیرخ 
دشابیم تمیق  نعت  تهج  افرص  یباختنا  دک  ناریا  / تسیمازلا طبترم 

هحفص 59) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5501384 تراظن  تیریدم  رازفا  مرن  هحفص 22)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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