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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 9  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 17

140 1140 1 دادرم   دادرم   44 هبنش   هبنش هسهس   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 ,580 , 000148 ,580 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   140هکس ,490 , 000140 ,490 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   22رالد 1 , 90022 1 , سیئوس900 سیئوس کنارف   332کنارف ,000332 ,000

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس ,200 , 00082 ,200 , اداناک000 اداناک رالد   248رالد ,600248 ناتسبرع600, ناتسبرع لایر   86لایر ,31086 ,310

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس ,200 , 00052 ,200 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   32نورک ,40032 ,400

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا13,554,00013,554,000یالط سیلگنا دنوپ   نپاژ384,070384,070دنوپ نپاژ نینی   دصکی   235,290235,290دصکی

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
(( 1919))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8181 ))
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( یهگآ دادعت 16  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 14  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 38

( یهگآ دادعت 30  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 43

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 61

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 61

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 70

( یهگآ دادعت 15  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 70

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

( یهگآ دادعت 0  " ) رطخ ریژآ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 0  " ) video projector  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ینوماریپ تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

( یهگآ دادعت 11  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005658000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519800 :: هرازه هرازه 10:00دکدک   تعاس :   - 1401/05/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک  ناتسا  نامرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مزالزوجم یرادرهش -  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  تراظن  هاگتسد  هام -  6 داد رارق  تدم   - یرهش یاه  سیورس  هئارا  هچراپکی  مرفتلپ  رارقتسا  یزادنا و  هار 

یرازفا و مرن  یاه  هتسب  ینابیتشپ  هئارا و  هتشر  رد  ای  یرتشم  شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  ودیلوت  هتشر  رد  تیحالص  زوجم  نتشاد  هصقانم  رد  تکرش  تهج 
.درادن  تخادرپ  شیپ  لیدعت و  -- اوتحم لماح  یرازفا  مرن  یاه  هتسب  ای 

یرهش یاه  سیورس  هئارا  هچراپکی  مرفتلپ  رارقتسا  یزادنا و  هار  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,900,000,000 نیمضت :  غلبم 

تعاس 11:00  1401/06/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامرک  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نامرک  رهش : 

 7614633111 یتسپ :  دک 
اروش نادیم  نامرک 

:: 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

یرهش یرهش یاه   یاه سیورس   سیورس هئارا   هئارا هچراپکی   هچراپکی مرفتلپ   مرفتلپ رارقتسا   رارقتسا وو   یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 11

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

یا هلحرم  ود  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

0502-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  هس  زور  حبص  تعاس 8  زا   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  هس  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   1401/05/04

داصتقا یایند   :: عبنم هبنشودعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکاد   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم

5519802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تینما  تازیهجت  یربهار  ینابیتشپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینابیتشپ هرادا  لوا ، هقبط  کالپ 17 ، رایدنفسا ، راولب  یناجنسفر ، یمشاه  هارگرزب  یوربور  رصعیلو ، نابایخ  نارهت ، تفایرد :   :: سردآ سردآ
نیونداصتقا کناب  هناخ  ریبد  کالپ 24  رایدنفسا ، راولب  یناجنسفر ، یمشاه  هارگرزب  یوربور  رصعیلو ، نابایخ  نارهت ، لیوحت :

:: 24594217 و 24594233 نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24594287 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتینما5519793 تازیهجت  رورس و  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 17)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: YPGMC-89-1401-207-خ یهگآ یهگآ هرامش   1401/05/04هرامش  - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5518971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دع دادعت 20   xp95 55000-847 لدم :   apollo دنرب :  S1 دلوم قیرح  ءافطا  متسیس  یارب   I/O تراک یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تینما   تینما تازیهجت   تازیهجت یربهار   یربهار ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 22

دعدع   2 020 دادعت   دادعت   xp95 55000 -847xp95 55000 -847 لدم :  :  لدم   apolloapollo دنرب : : دنرب   S 1S 1 دلوم   دلوم قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یارب   یارب   I /OI /O تراک   تراک ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 84 ھحفص 6 
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MT26-0120042 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام ود  هوالعب  لماک  متسیس  کی  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وفسنارت ناریا  یاه  تسپ  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

011135-22 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5519390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکینوف مالقا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

وفسنارت ناریا  یاه  تسپ  هعسوت  تکرش  یبونج  ید  نابایخ  یتوبث ، روسفورپ  راولب  یاهتنا  دابآ ،) یلع   ) کی هرامش  یتعنص  کرهش  ناجنز  : سردآ  :: سردآ سردآ
( یمیدق یلخاد 134( هرامش 024-32223001  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   45331-55895: یتسپدک

تعاس 9-16 زا  یلخاد 132   024-32223001 :: نفلت :: www.iran-transf.comنفلت 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " 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

5518971xp95 55000-847 لدم :   apollo دنرب :  S1 دلوم قیرح  ءافطا  متسیس  یارب   I/O تراک
دع دادعت 20 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روتینام روتینام ودود   هوالعب   هوالعب لماک   لماک متسیس   متسیس کیکی   ناونع : : ناونع 44

سکینوف سکینوف مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 84 ھحفص 7 
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/04 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5518531 :: هرازه هرازه :: 1401/05/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زردوگیلا ناتسرهش  رابدور  دس   USO 2 زاف یرون  ربیف  یشکلباک  یرافح و  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5518552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوژام فیدر  هس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یقفاب یعناق  اضریلع  زادرپراک  مان   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09132507656 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

USOUSO   22 زاف   زاف یرون   یرون ربیف   ربیف یشکلباک   یشکلباک وو   یرافح   یرافح تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 66

لوژام لوژام فیدر   فیدر هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

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

Renewing international call :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

02/116-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 2022july31هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

IRAN Daily :: عبنم :: 2022august31عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519304 :: هرازه هرازه :: suturday septamber 2022 a.m 8:30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Subject of the two-step tender Purchase of Storage Equipment for IRIB deading

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

 + 982122166313 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001007000000105 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519751 :: هرازه هرازه :: 1401/05/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیب 1401-1-9-75  مرخ  ناتسرهش  رد  دابآ  رداق  رهش و  افص  شخب  رد  هکبش  تن  یشوماخ و  عفر  تاقافتا ، عفر  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دیب 1401-1-9-75 مرخ  ناتسرهش  رد  دابآ  رداق  رهش و  افص  شخب  رد  هکبش  تن  یشوماخ و  عفر  تاقافتا ، عفر  تایلمع  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,366,254,008 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1401/08/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامتخاس 147 نیطسلف -  اردصالم و  لصاف  دح  لدعم -  نابایخ  زاریش -   ، 7134686479 یتسپ :  دک  دیب ،  مرخ  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Subject of the two-step tender Purchase of Storage Equipment for IRIB deadingSubject of the two-step tender Purchase of Storage Equipment for IRIB deading ناونع : : ناونع 88

هکبش هکبش تنتن   وو   یشوماخ   یشوماخ عفر   عفر تاقافتا ، ، تاقافتا عفر   عفر تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 84 ھحفص 9 
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نالیگ ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001146000037 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519768 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسمش  لاسکی  نامیپ :  تدم  هنایار - یاهمتسیس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یسمش  لاسکی  نامیپ :  تدم  هنایار - یاهمتسیس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
27,159,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,357,950,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1401/11/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

-013  : نفلت  - نالیگ ناتسا  زاگ  تکرش  یتدایس -  دیهش  نابایخ   - تلم نابایخ  - رهش کراپ  - تشر  ، 4144643199 یتسپ :  دک  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
33329064

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5518971xp95 55000-847 لدم :   apollo دنرب :  S1 دلوم قیرح  ءافطا  متسیس  یارب   I/O تراک
دع دادعت 20 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتینما5519793 تازیهجت  رورس و  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 17)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرهش5519800 یاه  سیورس  هئارا  هچراپکی  مرفتلپ  رارقتسا  یزادنا و  هحفص 5)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5519802 تینما  تازیهجت  یربهار  هحفص 5)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هنایار هنایار یاهمتسیس   یاهمتسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 84 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یلزناردنب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

eauc.setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : یتراپ هرامش  نالیگ /  ناتسا :  نالیگ /  ناتسا  یلزناردنب  یرادرهش  رازگ :  هدیازم  هاگتسد  مان   / 1001005230000010 هدیازم :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتراپ ناتسا  دغارچ /  تاعطاقت  یا  هرط  یاهریت  یور  رب  ریغژعتم  مایپ  یاهولبات  بصن  زاین و  دروم  تاعطق  مزاول و  هیلک  دیرخ  یتراپ :  حرش   / 1101005230000022
 / 08:00-1401/05/20 ات 13:00-1401/05/03 زا راشتنا :  خیرات   / 40,000,000,000 یلایر :  شزرا  هیاپ  تمیق  یکینورتکلاو /  یکیرتکلا  مزاول  الاک :  هورگ  نالیگ /  : 

08:00-1401/05/20 ات 13:00-1401/05/03 زا داهنشیپ :  لاسرا  تلهم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5518436 :: هرازه هرازه :: 1401/05/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دغارچ دغارچ تاعطاقت   تاعطاقت یایا   هرط   هرط یاهریت   یاهریت یور   یور ربرب   ریعتم   ریعتم مایپ   مایپ یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   زاین   زاین دروم   دروم تاعطق   تاعطق وو   مزاول   مزاول هیلک   هیلک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

نوتس نوتس وو   نویسادنوف   نویسادنوف هچراپکی   هچراپکی یرجآ   یرجآ حرط   حرط ینتب   ینتب هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ راوید   راوید ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 84 ھحفص 11 
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نوتس  نویسادنوف و  هچراپکی  یرجآ  حرط  ینتب  هتخاس  شیپ  راوید  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  هس  ارجا  تدم 

لایر  دروآرب 23.544.000.000 

05/1401/05: هصقانم دانسا  تفایرد  تلهم  نیرخآ  هینبا  نامتخاس و 

1401/05/15: تاداهنشیپ لیوحت  تلهم  نیرخآ  هب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  نآ  زا  دعب  لحارم  تاکاپ و  ییاشگزاب 

Www.setadiran.ir سردآ

1401/05/18: تاکاپ ییاشگزاب  خیرات  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا 

تروص هب  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  ربتعم  نیمضت  : نیمضت عون  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق  تیوضع 
یتلود تالماعم  نیتشت  همان  نآ  هدام 4  س و ج  ج ، پ ، ب ، فلا ، یاهدنب  عوضوم  یاه  .دنزاس  ققحم  هصقانم  رد  تکرش  همان  تنامض  زا  یبیکرت  ای  کی 

هرامش )

خروم توا 659 50  فلا 123402  تکاپ  لیوحت  لحم 

 | .دشاب یم   94/09/22

هدرپس 765 4067063707760 باسحب  یدقن  یزیراو  شیف  هناخ  ریبد  دحاو  مالیا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یدردم -  راولب  مالیا - 
یلم کناب  دزن  هدرپ  هوجو د  زکرمت 

یتنرتنیا تیاس  هب  هصقانم  تاعالطا  تفایرد  تهج 

www.setadiran.ir

دشاب یم  یزکرم  ناامن .  هعجارم 

:

هئارا ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک  یگدیسر  نامیپ و  هرادا   - 18433338400008433330195 سامت 08433362922 - نفلت 
نارگ و هصقانم  داهنشیپ 

سکاف 3341638

مالیا یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یمومع  طباور 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  هینبا و ...  نامتخاس و  هتشر  لایر -  نیمضت 1.177.200.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد دحاو  یرادهار  لک  هرادا  سردم  راولب  مالیا   :: سردآ سردآ

 - 08433362922 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

3341638 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 84 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ja5fknl62uj7e?user=37505&ntc=5518436
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5518436?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دهشم هقطنم 7  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

rrk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5518609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا و تفایرد  رتشیب ، تاعالطا  بسک  تهجدیامن  راذگاو  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  قوف  عوضوم  دراد  رظن  رد  دهشم 7  هقطنم  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سردآ هب  یمسر  همانزور  رد  یهگآ  نیا  .دامن  هعجارم   www.setadiran.ir سردآ هب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هب  هصقانم ، رد  تکرش 

.ددرگ یم  جرد  زین  www.rrk.ir
ناخ کچوک  ازریم  کراپ  ییانشور  تاسیسات  ییاریپزاب  یزاس و  نمیا  هصقانم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.rrk.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

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

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

2001093426000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5518682 :: هرازه هرازه :: 1401/05/31دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درکرهش  ناهفصا -  هار  سیلپ  ات  نهآ  بوذ  هندرگ  لصاف  دح  یرتم   12 ییانشور تهج  هدامآ  نویسادنف  هیاپ  ددع  لمح 370  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  رهشدالوف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

درکرهش ناهفصا -  هار  سیلپ  ات  نهآ  بوذ  هندرگ  لصاف  دح  یرتم   12 ییانشور تهج  هدامآ  نویسادنف  هیاپ  ددع  لمح 370  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,635,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   550,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1401/06/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رهش دالوف  یرادرهش   ، 8136995791 یتسپ :  دک  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کراپ کراپ ییانشور   ییانشور تاسیسات   تاسیسات ییاریپزاب   ییاریپزاب وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 1313

ییانشور ییانشور نویسادنف   نویسادنف هیاپ   هیاپ ددع   ددع   370370 لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لقن لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
روشک

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001004000141 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5518704 :: هرازه هرازه :: 1401/05/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رین  بارس -  و  یلغواویا ، دنرمدابآ -  ناتسب  بارس -  یسرجوین  بصن  لمح و  تخاس ، حلاصم ، هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک  لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رین  بارس -  و  یلغواویا ، دنرمدابآ -  ناتسب  بارس -  یسرجوین  بصن  لمح و  تخاس ، حلاصم ، هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
1,148,803,636,638 یلام :  دروآرب 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   30,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

: احیجرت هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  نیمضت :  تاحیضوت 
یکناب همانتنامض  - 

یکناب شیف  - 
تکراشم  قاروا  - 

14:00 تعاس : 1401/08/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 - راشفا دیرف  نابایخ  قرش -  یدرگتسد  نابایخ  لامش -  سردم  هارگرزب  نارهت -   ، 1916618513 یتسپ :  دک  بارس ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
لقن لمح و  یاهانبریز  هعسوتو  تخاس  تکرش  یقرش -  شرآ  شبن 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسرجوین یسرجوین بصن   بصن وو   لمح   لمح تخاس ، ، تخاس حلاصم ، ، حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لقن لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
روشک

یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001004000140 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5518750 :: هرازه هرازه :: 1401/05/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمولیک  لوط 120  هب  یزکرم  ناتسا  یسرجوین  بصن  لمح و  تخاس ، حلاصم ، هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک  لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رتمولیک  لوط 120  هب  یزکرم  ناتسا  یسرجوین  بصن  لمح و  تخاس ، حلاصم ، هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
2,115,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   48,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

: احیجرت هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  نیمضت :  تاحیضوت 
یکناب همانتنامض  - 

یکناب شیف  - 
تکراشم  قاروا  - 

14:00 تعاس : 1401/08/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یقرش شرآ  شبن  راشفادیرف -  نابایخ  قرش -  یدگتسد  نابایخ  لامش -  سردم  هارگرزب  نارهت -   ، 1916618513 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
روشک لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوتو  تخاس  تکرش  - 

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kashan.ir :: عبنم :: 1401/05/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519569 :: هرازه هرازه :: 1401/05/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیفارت لرتنک  ریوصت و  شیاپ  زکرم  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  نیمات و  هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  13/000/000/000 دروارب غلبم 

لایر  650/000/000 نیمضت غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسرجوین یسرجوین بصن   بصن وو   لمح   لمح تخاس ، ، تخاس حلاصم ، ، حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1616

زکرم زکرم تازیهجت   تازیهجت وو   مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ وو   نیمات   نیمات هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 84 ھحفص 15 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  ناوخارف  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش تعاس 8  زا 1401/5/4  دانسا  تفایرد   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زور تدم 7  هب   19

ناهج فصن   :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519322 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب یدالوف  چناپ  لور  یاه  هرکرک  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  لمح ،  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا ناتسا  یلم  کناب  بعش  : هژورپ ءارجا  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

هناماس 1456  :: نفلت :: setadiran.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

یقرب یقرب یدالوف   یدالوف چناپ   چناپ لور   لور یاه   یاه هرکرک   هرکرک ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ،  ،  لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1818

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اه هنارای  یزاسدنمفده  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003141000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519793 :: هرازه هرازه :: 1401/05/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد  زکرم  یتینما  تازیهجت  رورس و  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اه  هنارای  یزاس  دنمفده  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا یروانف  یزرو و  هداد  زکرم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   6,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
18:00 تعاس : 1401/08/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نایک پ 485 شناد  هچوک  شبن  تشترز -  عطاقت  زا  رت  ناپ  یلامش  نیطسلف  نابایخ  نارهت   ، 1415844933 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
اه هنارای  یزاسدنمفده  نامزاس 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زکرم5519569 تازیهجت  مالقا و  دیرخ  نیمات و  هحفص 11)هیهت ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتینما یتینما تازیهجت   تازیهجت وو   رورس   رورس دیرخ   دیرخ 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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روشک یرادرب  هشقن  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 14 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5518376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهلیاف  حرش  قباطم  ایوپ  یلم  سلطا  هناماس  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003162000076 زاین :  هرامش 

روشک یرادرب  هشقن  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاهلیاف  حرش  قباطم  ایوپ  یلم  سلطا  هناماس  رازفا  مرن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387835861 یتسپ :  دک  جارعم ،  راولب  یدازآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66071042-021  ، 66071001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66071043-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ یاهلیاف   یاهلیاف حرش   حرش قباطم   قباطم ایوپ   ایوپ یلم   یلم سلطا   سلطا هناماس   هناماس رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یلم هعسوت  قودنص   :: 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   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5518386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  هلاس ) کی   ) سنسیال هارمه  هب  لاوریاف  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005236000010 زاین :  هرامش 

یلم هعسوت  قودنص  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  اکرآ  هناماس  نایار  هدنزاس  عجرم  سوفوس  یتراجت  مان   XGS 2100 لدم یناریا  رورس  اب  لاوریاف  سنسیال   UTM هاگتسد الاک :  مان 

اکرآ هناماس  نایار  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/08 زاین :  خیرات 
رتویپماکارف هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   SOPHOS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون سوفوس  لاوریاف  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

زاوها رتویپماکارف  هدننک  هضرع  عجرم  زاوها 
هتسب 1 دادعت : 

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

.دشابیم تسویپ  لیاف  رد  زاین  دروم  یلصا  تازج  هدوب و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تیاعر  تسویپ  لیاف  دراوم  یمامت  دادعت و 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئرا 
تسا لاطبا  هلزنم  هب  تسویپ  لیاف  قوف و  دراوم  زا  کی  ره  تیاعر  مدع 

1517655911 یتسپ :  دک  هرامش 25 ،  متفه -  نابایخ  شبن  یدناگ -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42855000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88640439-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم هلاس ) ) هلاس کیکی    ) ) سنسیال سنسیال هارمه   هارمه هبهب   لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5518388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادعتسا تیریدم  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000009000100 زاین :  هرامش 

ییاراد یداصتقا و  روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دادرارق ( هام )6 دادعت : 
1401/05/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  ای  یتسویپ و  لیاف  هب  رتشیب  تاعالطا  یارب.یتسویپ  تامدخ  حرش  قبط  ییاراد  یداصتقاروما و  ترازو  یبایدادعتسا  تیریدم  هژورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  تامدخ  حرش  رد  هدش  تبث  سامت 

 : یتسپ دک  یرادا و ،  روما  لک  هرادا  یئاراد  یداصتقاروما و  ترازو  لیفارساروص - خ   - نویامه باب  خ   - ینیمخ ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114963661

39902942-021  ، 39902930-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967709-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222
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دورهاش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5518421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشمدک  ناریازا  تسویپ  تاصخشم  قبط  یزادنا  هارو  بصناب  یاکساارپسک  سنسیال  سوریو  یتنآددع  400 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طسق کی  یط  یقابلا  لیوحتزادعب و  تخادرپ %50

1101005375000122 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  دورهاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

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

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا  تسویپ  تاصخشم  قبط  یزادنا  هارو  بصناب  یاکساارپسک  سنسیال  سوریو  یتنآددع  400 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طسق کی  یط  یقابلا  یزادنا  هار  بصنو  لیوحتزادعب  %50

3615654758 یتسپ :  دک  دورهاش ،  یرادرهش  یسودرف  نابایخ  دورهاش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224060-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226021-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشمدک   هباشمدک ناریازا   ناریازا تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصناب   بصناب یاکساارپسک   یاکساارپسک سنسیال   سنسیال سوریو   سوریو یتنآددع   یتنآددع 400400 ناونع : : ناونع
طسق طسق کیکی   یطیط   یقابلا   یقابلا وو   لیوحتزادعب   لیوحتزادعب %%5050 تخادرپ   تخادرپ
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ناجنز ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5518515 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- ددرگ هناماس  تسویپ  - ددوشاضماورهم یتسویپ  یاهگرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001212000004 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

55 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4516943117 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  تیریدم  - یدرگناهج لته  یوربور   - وج رنه  راولب  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33779900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33770501-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5518749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادعتسا تیریدم  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000009000101 زاین :  هرامش 

ییاراد یداصتقا و  روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دادرارق ( هام )6 دادعت : 
1401/05/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  ای  یتسویپ و  لیاف  هب  رتشیب  تاعالطا  یارب.یتسویپ  تامدخ  حرش  قبط  ییاراد  یداصتقاروما و  ترازو  یبایدادعتسا  تیریدم  هژورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  تامدخ  حرش  رد  هدش  تبث  سامت 

 : یتسپ دک  یرادا و ،  روما  لک  هرادا  یئاراد  یداصتقاروما و  ترازو  لیفارساروص - خ   - نویامه باب  خ   - ینیمخ ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114963661

39902942-021  ، 39902930-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967709-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 2424

دادعتسا دادعتسا تیریدم   تیریدم هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2525
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سیدرف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5518751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یدیلوت 1400  یاهرازفا  مرن  یرادهگنو  ینابیتشپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050288000031 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  سیدرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  هدوزفا  شزرا  یهاوگو  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3166653713 یتسپ :  دک  سیدرف ،  یرادرهش  سیدرف  ناتسرهش  جرک  زربلا  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36658111-026  ، 36658110-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36658110-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  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 16 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5518762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هیهت  تسویپ  لیاف  قبط  هتشر  لماش 7  یکینورتکلا  یاوتحم  دیلوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000136000032 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دصرد 7 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدقن تخادرپو  دشابیم  لایر  عوضوم 4088000000 یارجا  یارب  هریغو  همیبو  هدوزفا  شزرا  تایلام  اب  لماک  رابتعاو  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هداد  لیوحت  رویرهش  20 رثکادح تسویپ  لیاف  قبط  دشابیم  راک  یارجا  زا  دعب 

7617914141 یتسپ :  دک  داژن ،  یمیهاربا  نیسح  دیهش  نامتخاس  رنهاب  دیهش  یلگنج  کراپ  بنج  سراف  جیلخ  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32110251-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32113394-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم   14001400 یدیلوت   یدیلوت یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن یرادهگنو   یرادهگنو ینابیتشپ   ینابیتشپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

.دوش .دوش هیهت   هیهت تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هتشر   هتشر لماش  77   لماش یکینورتکلا   یکینورتکلا یاوتحم   یاوتحم دیلوت   دیلوت ناونع : : ناونع 2727
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یزکرم ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5518870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد تبث  تافلخت و  یسرزاب و  شرازگ  الاک ،  شورف  هضرع و  یرادهگن و  زکارم  یفنص ،  یاه  دحاو  زا  یسرزاب  تامدخ  روما  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  حرش  هب  ناتسا  رد  طوبرم  یاه  هناماس 

1101003696000007 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هرقف 5000 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهم و اب  مرف  رد  هدش  جرد  تاعالطا  لاسرا  تسویپ و  مرف  لیمکت  دامن .  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  تمیق  هیارا  تهج  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یلخاد 216  هرامش 08633674400  اب  لاوس  هنوگ  ره  تهج  .دشاب  یم  یمازلا  تکرش  یاضما 

3817967775 یتسپ :  دک  مایق ،  نابایخ  هاگشناد  نابایخ  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33674400-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33674249-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماس هناماس ردرد   تبث   تبث وو   تافلخت   تافلخت وو   یسرزاب   یسرزاب شرازگ   شرازگ الاک ،  ،  الاک شورف   شورف وو   هضرع   هضرع وو   یرادهگن   یرادهگن زکارم   زکارم یفنص ،  ،  یفنص یاه   یاه دحاو   دحاو زازا   یسرزاب   یسرزاب تامدخ   تامدخ روما   روما ناونع : : ناونع
طوبرم طوبرم یاه   یاه
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ینسمم تخت  رصع 96  یلو  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   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5518956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( جع ) رصع یلو  ترضح  ناتسرامیب  یا  هنایار  تازیهجت  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تامدخ  ینابیتشپ  یراذگاو  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینسمم

1101091286000028 زاین :  هرامش 
ینسمم تخت  96 رصع   یلو  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
ینسمم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینسمم جع ) ) رصع یلو  ترضح  ناتسرامیب  یا  هنایار  تازیهجت  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تامدخ  ینابیتشپ  یراذگاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7351813344 یتسپ :  دک  ریاشع ،  ناکسا  راولب  ینسمم  دابارون  ینسمم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42522977-071  ، 42531080-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42532241-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رارقرب طابترا  هرامش 09171689265  اب  رتشیب  عالطا  تهج  یتسویپ  کردم  قبط  ربراک  تهج 200  شیوداپ  سوریو  یتنا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن

1101001105001177 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

انرب هکبش  ناریدم  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  هتسب 2  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ناونع  یتینما  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/05/11 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن رارقرب  طابترا  هرامش 09171689265  اب  رتشیب  عالطا  تهج  یتسویپ  کردم  قبط  ربراک  تهج 200  شیوداپ  سوریو  یتنا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32469013-076  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس تامدخ   تامدخ ینابیتشپ   ینابیتشپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2929

ربراک ربراک   2 00200 تهج   تهج شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنا   یتنا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030
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روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519520 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ طیارش  دادرارق و  بلاق  رد  یا  هنایار  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001014000147 زاین :  هرامش 

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

رفن 1 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد دیاب  یقوقح  یقیقح و  زا  معا  یتیوه  دانسا  همه  دوش و  یراذگراب  داتس  هناماس  رد  یکینورتکلا  رهم  ءاضما و  اب  یتسیاب  تسویپ  دانسا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناضمر یاقآ  ماهبا 09375646082  عفر  طابترا و  یرارقرب  تهج  سامت  هرامش  .ددرگ  تسویپ  داتس  هناماس 

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331009-061  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تراجت ندعم و  تعنص  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  هرواشم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
داوم یروارف  ندعم و  تنواعم 

1101000003000041 زاین :  هرامش 
تراجت ندعم و  تعنص  ترازو  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/11 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88898074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ طیارش   طیارش وو   دادرارق   دادرارق بلاق   بلاق ردرد   یایا   هنایار   هنایار تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3131

داوم داوم یروارف   یروارف وو   ندعم   ندعم تنواعم   تنواعم تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3232
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یهاگشناد داهج  ییوراد  ناهایگ  هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5519809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تسیل  قبط  یهاگشیامزآ  رازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005930000011 زاین :  هرامش 

ییوراد ناهایگ  هدکشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
جرب هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق  یرازفا  تخس  لفق  عون DVD و  شوم  یراتفر  یتکرح و  تیلاعف  تبث  زیلانآ و  یبایدر و  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

امزآ تعنص  جرب  هدننک  هضرع  عجرم  امزآ  تعنص 
هتسب 1 دادعت : 

1401/05/11 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  هدوزفا  شزرارب  تایلام  تفایرد  تروصرد  هدوزفا  شزرارب  تایلام  یهاوگ  یپک  یمسر و  روتکاف  هئارا   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  *

3365166518 یتسپ :  دک  ییوراد ،  ناهایگ  هدکشهوژپ  هنیکس  تشهب  هداج  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34764023-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34764023-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ رازبا   رازبا ناونع : : ناونع 3333
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ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ISSN هنالاس کارتشا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دک 

.دشابیم تسویپ  تساوخرد 
.دوش هتفرگ  سامت  هرامش 81623253  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج 

1101093750000017 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/05/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ISSN هنالاس کارتشا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  دک 

.دشابیم تسویپ  تساوخرد 
.دوش هتفرگ  سامت  هرامش 81623253  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج 

1537614111 یتسپ :  دک  یلم ،  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  قرش  -  هب  برغ  یناقح -  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81622835-021  ، 81622509-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88644065-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ISSNISSN  هنالاس هنالاس کارتشا   کارتشا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیایم دوجوب  زاورپ  لوط  رد  هک  یتالاکشا  ندومن  فرطرب  تهج   B727 روتالومیس  LINKAGE متسیس ریمعت  یبای و  بیع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدیما 02146624479 یاقآ  سانشراک 

1101090049001599 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

یدیما یاقآ  سانشراک  دیایم  دوجوب  زاورپ  لوط  رد  هک  یتالاکشا  ندومن  فرطرب  تهج   B727 روتالومیس  LINKAGE متسیس ریمعت  یبای و  بیع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
02146624479

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: 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 دادعت  1414   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ییاجر دیهش  هاگورین  ییاجر -  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RPGM-750-77 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/08هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5518366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(FUSE MONITORING RELAY ABB (Fuse failure relay نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاورپ زاورپ لوط   لوط ردرد   هکهک   یتالاکشا   یتالاکشا ندومن   ندومن فرطرب   فرطرب تهج   تهج   B727B727  روتالومیس روتالومیس   LINKAGELINKAGE  متسیس متسیس ریمعت   ریمعت وو   یبای   یبای بیع   بیع ناونع : : ناونع 3535

(( FUSE MONITORING RELAY ABB (Fuse failure re layFUSE MONITORING RELAY ABB (Fuse failure re lay نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3636
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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   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5518773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  تلو  یرتاب 12   - تلو روتپادآ 12   ) مایپ لرتنک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007014000597 زاین :  هرامش 

( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینف و هدننک  هضرع  عجرم  رگشواک  طابترا  اتسیا  یسدنهم  ینف و  هدنزاس  عجرم   PANIA-PS100 لدم یکمایپ  رادشه  مالعا  اطخ  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 

رگشواک طابترا  اتسیا  یسدنهم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  هب  تلو  یرتاب 12   - تلو روتپادآ 12   ) مایپ لرتنک  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  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 00 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5518855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PV-3290 ولو لرتنک  تاعطق  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544000801 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعطق 22 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177168-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   تلو   تلو   1212 یرتاب   یرتاب  - - تلو تلو   1212 روتپادآ   روتپادآ  ) ) مایپ مایپ لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 3737

PV-3290PV-3290 ولو   ولو لرتنک   لرتنک تاعطق   تاعطق تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 3838
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ناتسیس و ناتسا  یاههاگورین  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادزی سدنهم  هرامش 09155436212  اب  یگنهامه  هنوگره  تهچ  دوش  مادقا  حرش  قباطم  ددع  دادعت 5  شزرل  روسنس  هربیلاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرف لصاح  سامت  یهانپ 

1101093587000152 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یاههاگورین  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ورین نارمع  امیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسودنه  هدنزاس  روشک   APC هدنزاس عجرم  کر   NBES0306 شزرل روسنس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/05/11 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت یهانپ  نادزی  سدنهم  هرامش 09155436212  اب  یگنهامه  هنوگره  تهچ  دوش  مادقا  حرش  قباطم  ددع  دادعت 5  شزرل  روسنس  هربیلاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح 

9818969481 یتسپ :  دک  نادهاز ،  یزاگ  هاگورین  - دنبروگ هداج  رتمولیک 5  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33411587-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33411584-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شزرل شزرل روسنس   روسنس هربیلاک   هربیلاک ناونع : : ناونع 3939
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5519461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

141378 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

یکینورتکلا یاه  تراک  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/05/03 عورش :  خیرات 
1401/05/18 نایاپ :  خیرات 

 : - 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

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5519468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

148959 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

land ti 814 نژیوومرت نیبرود  یرطاب  کپ  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/05/03 عورش :  خیرات 
1401/05/09 نایاپ :  خیرات 

 : - 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

یکینورتکلا یکینورتکلا یاه   یاه تراک   تراک ناونع : : ناونع 4040

land ti 8 14land ti 8 14 نژیوومرت   نژیوومرت نیبرود   نیبرود یرطاب   یرطاب کپکپ   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

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

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

زا 84 ھحفص 32 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/c3lv62eyrzl32?user=37505&ntc=5519461
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5519461?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5m8zj59fe7q5r?user=37505&ntc=5519468
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5519468?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5519478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییایمیش داوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000497 زاین :  هرامش 

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

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب هوالعو  دینک  دراو  دک  ناریا  رد  ار  دوخ  لک  تمیق  دیاب  .تسین  کالم  هدش  رکذ  دک  ناریا  تکرش ، نیا  زاین  دروم  یاه  دک  ناریا  دوبن  لیلد  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(( دراد تیولوا  یلخاد  دیلوت  )) .دینک یراذگراب  هناماس  رد  ار  ینف  داهنشیپ  یلام ،  داهنشیپ  طسوت  مالقا  زیر  تمیق  یراذگراب 

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

32138646-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیک اب  یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک -  شیپ  تروصب  لمح  مگارفاید -  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000504 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/05/12 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشیپ  رد  مالقا  زیر  هدش و  دراو  دک  ناریا  رد  لک  تمیق.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  الاک  هیهت  یارب  کالم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روکذم  تکرش  تساوخرد  هب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  را  مادک  ره  هئارا  مدع  تروص  رد   . ددرگ یراذگراب 

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

32138341-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییایمیش ییایمیش داوم   داوم ناونع : : ناونع 4242

تیفیک تیفیک اباب   یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت اباب   تیولوا   تیولوا هیارک -  -  هیارک شیپ   شیپ تروصب   تروصب لمح   لمح مگارفاید -  -  مگارفاید ناونع : : ناونع 4343
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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 09 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا هلاس  کی  یتناراگ  الاک و  تیکیفیترس  هئارا.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   - VIBRATION MONITORING SYSTEM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم 

1101093498004187 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   BENTLY NEVADA هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   BENTLY NEVADA یتراجت مان  شاعترا  رتیمسنارت   3300XL 8MM بارپ الاک :  مان 
قرش نونف  یتعنص  تراجت  هدننک 

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

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  یمازلا  هلاس  کی  یتناراگ  والاک  تیکیفیترس  هئارا   - VIBRATION MONITORING SYSTEM :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  هناگادج  تروص  هب  دیاب  زین  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هناماسرد ، هطوبرم  لودج  لیمکت  رب  هوالع 

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

31463715-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VIBRATION MONITORING SYSTEMVIBRATION MONITORING SYSTEM ناونع : : ناونع 4444
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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 08 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  - PROGRAMMABLE LOGIC تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا 

1101093498004189 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اناداپسا تعنص  شیدناون  هدننک  هضرع  عجرم   HIMA یتراجت مان   B9302 لدم  PLC لرتنک ولبات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا .ددرگ  هئارا  تسویپ  کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  - PROGRAMMABLE LOGIC :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  هلاس  یتناراگ 1  الاک و  تیکیفیترس 

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

31463715-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هئارا هئارا تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم وو   دانسا   دانسا حرش   حرش هبهب   یلام   یلام وو   ینف   ینف تاداهنشیپ   تاداهنشیپ افطل.دشاب   افطل.دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا - - PROGRAMMABLE LOGICPROGRAMMABLE LOGIC ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ

4545
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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 09 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  لاس  کی  یتناراگ  الاک و  تیکیفیترس  هئارا  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   - DCS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004183 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ لرتنک  رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ورشیپ  لرتنک  رایاوه  هدنزاس  عجرم   HC-DCS-PCS7 لدم  DCS گنیروتینام متسیس  الاک :  مان 

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

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص هب  دیاب  زین  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  یمازلا  لاس  کی  یتناراگ  الاک و  تیکیفیترس  هئارا   - DCS :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  ءاضما و  رهم و  هیهت و  تسو  کرادم  دانسا و  مالعتسا و  طیارش  اضاقت و  قباطم  اقیقد " هناگادج و 

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

31463715-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5519815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا زاین  دروم  تسویپ  مالعتسا  مرف  قباطم  الاک.تسا  هباشم  دک  ناریا  -OPERATION MODULE CONTROL CARD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000494 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اتشگ یورارف  یا  هچیرد  هدننک  هضرع  عجرم   DNS-1604D رورس  LS100300 یلرتنک تراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912722-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DCSDCS گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4646

OPERATION MODULE CONTROL CARDOPERATION MODULE CONTROL CARD ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  یاه  لباک  اهروسنس و  هیلک  هارمه  هب  رورس  قاتا  یطیحم  طیارش  گنیروتینام  لرتنک و  هناماس  هدننک  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092638000093 زاین :  هرامش 

راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  نارتسگ  زمر  مارآ  هدنزاس  عجرم   PHOENIX-SRC-VB لدم رورس  قاتا  یطیحم  طیارش  گنیروتینام  لرتنک و  هناماس  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 

نارتسگ زمر  مارآ  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/09 زاین :  خیرات 
راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاین دروم  یاه  لباک  اهروسنس و  هیلک  هارمه  هب  رورس  قاتا  یطیحم  طیارش  گنیروتینام  لرتنک و  هناماس  هدننک  لرتنک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9971617614 یتسپ :  دک  راهباچ ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  - دایصراولب - راهباچ راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35339772-054  ، 35339986-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35339771-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین زاین دروم   دروم یاه   یاه لباک   لباک وو   اهروسنس   اهروسنس هیلک   هیلک هارمه   هارمه هبهب   رورس   رورس قاتا   قاتا یطیحم   یطیحم طیارش   طیارش گنیروتینام   گنیروتینام وو   لرتنک   لرتنک هناماس   هناماس هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 4848

یزاگ یزاگ نیبروت   نیبروت یدورو   یدورو چیئوس   چیئوس دربراک   دربراک   Typhoon CT92466/02Typhoon CT92466/02 لماک   لماک درب   درب ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لاسرا ار  دوخ  تمیق  ینف و  شرازگ  تسویپ  قبط  طقف  تسیابیم  یمارگ  هدننک  نیمات   ، دشاب یم  هباشم  یتساوخرد  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنیامن

1101092625000291 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  سنمیز  هدنزاس  عجرم  سنمیز  یتراجت  مان  یزاگ  نیبروت  یدورو  چیئوس  دربراک   Typhoon CT92466/02 لماک درب  الاک :  مان 
کاپ تفن  یروانف  تسیز  رواشم  یسدنهم  هدننک 

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

هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  سنمیز  هدنزاس  عجرم  سنمیز  یتراجت  مان  یزاگ  نیبروت  دربراک   CT92467B/03 یجورخ چیئوس  لماک  درب  الاک :  مان 
کاپ تفن  یروانف  تسیز  رواشم  یسدنهم 

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

هدنزاس روشک   THERMAL POWER PLANT GENERATOR یتراجت مان  نورکنس  لدم   MVA 250 ناوت  Hz 50 سناکرف یبآ  یکیرتکلا  روتارنژ  الاک :  مان 
( سراپ  ) انپم روتارنژ  تخاس  یسدنهم و  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

یلوا ردیح  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم   RELAY ON BORED یتراجت مان   MPA-S-112-C لدم یکیرتکلا  روتوم  تظافح  دربراک  هعطق  هلر  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
راود ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناهوژپ  یژرنا  راود  ورتپ  هدنزاس  عجرم   MDG4000 لدم رالوس  یزاگ  نیبروت  زاگ  تخوس  راشف  میظنت  دربراک  هعطق  چیئوس  الاک :  مان 

ناهوژپ یژرنا 
ددع 3 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
راود ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناهوژپ  یژرنا  راود  ورتپ  هدنزاس  عجرم   MDG4000 لدم رالوس  یزاگ  نیبروت  تخوس  راشف  میظنت  دربراک  هعطق  چیئوس  الاک :  مان 

ناهوژپ یژرنا 
ددع 3 دادعت : 

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

.دنیامن لاسرا  ار  دوخ  تمیق  ینف و  شرازگ  تسویپ  قبط  طقف  تسیابیم  یمارگ  هدننک  نیمات   ، دشاب یم  هباشم  یتساوخرد  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لاسرا  زاین  دروم  یالاک  قیقد  حرش  تسویپ  هب 

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665084-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: 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  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " 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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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   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5518760 :: 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
1101091645001091 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 5050

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

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5518828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  تادنتسم  هئارا  لخاد و  تخاس  یالاک  اب  تیولا  /12 ژاریت هب  falame detector-amplifire ملق 3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179000436 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دود روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 
راشف هدننک  تیوقت  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

ترارح روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دکناریا هئارا  هب  مزلم  هدنزاس  ندش  هدنرب  تروص  رد  / یمازلا هصقانم  طیارش  هب  هجوت  / یرابتعا تروص  هب  تخادرپ  / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
061-53264789 061-53183339 نااسوم سانشراک  / ددرگ یم  لاطبا  شرافس  تروصنیاریغ  رد  دشابیم 

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

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

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

falame detector-amplifirefalame detector-amplifire ملق   ملق 33 ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5518985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CLEAN AGENT FIRE EXTINGUISHER FM-200TM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631002078 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ نایوپ  تعنص  ناحارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SIEX یتراجت مان   FM200 لدم یزوس  شتآ  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 34 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیوضع .ددرگ  یم  زیراو  هدنشورف  باسح  هب  یضاقتم  دات  یسرزاب و  الاک ، تفایرد  زا  سپ  یلایر و  تخادرپ  هوحن  .درادن  تخادرپ  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  تفن  یلم  تکرش  دنلب  تسیل  هناماس EP و  رد  هدنشورف 

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

23942661-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: 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

CLEAN AGENT FIRE EXTINGUISHER FM-200TMCLEAN AGENT FIRE EXTINGUISHER FM-200TM ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت 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

5519590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ورشیپ و دنرب  تیولوا  ددع  دادعت 7  ییولیک  شش  یردوپ  هدننک  شوماخ  لوسپک  ددع و  دادعت 14 ییولیک  شش   co2 لوسپک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاچوت

1101094897000738 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

لاچوت شتآ  سرداد  هدننک  هضرع  عجرم  لاچوت  یتراجت  مان  لوسپک   kg 6 تیفرظ زاگ  لکش  لاعتشا  لباق  یاهزاگ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لوسپک 14 دادعت : 

1401/05/08 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   kg 9/7 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 6 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لاچوت شتآ  سرداد 
ردنلیس 7 دادعت : 

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

دشاب یم  ههام  یرابتعا 2 تروص  هب  هیوست  نامز  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  هب  الاک  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032044-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو ورشیپ   ورشیپ دنرب   دنرب تیولوا   تیولوا ددع   ددع دادعت  77   دادعت ییولیک   ییولیک شششش   یردوپ   یردوپ هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ لوسپک   لوسپک وو   ددع   ددع 1414 دادعت   دادعت ییولیک   ییولیک شششش     co2co2 لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع
لاچوت لاچوت

5353

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، داعبا ینف ،  تاصخشم  ، تامازلا قبط  (. FIRE DETECTION SYSTEM  ) قیرح مالعا  ییاسانش و  متسیس.هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ pos اب قباطم  اه و . ..  همانیهاوگ 
1101092297000728 زاین :  هرامش 

ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DURAG هدنزاس عجرم   DURAG یتراجت مان   P/N:D-LX 100UA/94 EX لدم قیرح  مالعا  متسیس  هلعش  روتکتد  الاک :  مان 

نارهت بانرجف  هدننک 
ددع 42 دادعت : 

1401/06/17 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  .تسیمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  مالعتسا و  مرف  لیمکت  تسویپ ،  تاصخشم  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  الاک  یفیک  ینف و  دیئات  لیوحت و  زا 

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

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

32571152-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ییاسانش   ییاسانش متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 12 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5518469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  دروکچپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000629 زاین :  هرامش 

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

رازفا هکبش  تکرش  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

** دوش جرد  لک  تمیق  **

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف دروکچپ   دروکچپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 12 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5518470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  دروکچپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000629 زاین :  هرامش 

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

رازفا هکبش  تکرش  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

** دوش جرد  لک  تمیق  **

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف دروکچپ   دروکچپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

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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هقطنم 5 نارهت  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5518519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  یا و  هنایار  هکبش  دوبهب  یربهار و  یرادهگن ، ینابیتشپ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093356000024 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 بالضاف  بآ و   : ّ هدننک رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

رتم 1 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بیترت مهبم  طورشم و  ، شودخم تاداهنشیپ  هب  - ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  دانسا  ءاهب و  مالعتسا  هگرب  هناماس ، رد  تمیق  نالعا  ماگنه  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا   HSE همانیهاوگ دش  دهاوخ  دودرم  مالعتسا  هگرب  هناماس و  یداهنشیپ  تمیق  رد  تریاغم  .دش  دهاوخن  هداد  رثا 

1319994111 یتسپ :  دک  یقرش ،  بونج  علض  ینیمخ  ماما  نابایخ  عطاقت  باون  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66385127-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66385121-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5518523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم   SFP لوژام دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000627 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-H10GB-CUM3M لدم هنایار  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هئارا   . تسیمازلا تراظن  هاگتسد  هیدأت  ذخا  هنومن و  هئارا  .تسویپ  حرش  هب  الاک.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
* دامرف لصاح  سامت  هقجالس  یاقآ  اب 88115148  لاوس  هنوگ  ره  تهج  * تسیمازلا ینف 

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا وو   یایا   هنایار   هنایار هکبش   هکبش دوبهب   دوبهب وو   یربهار   یربهار یرادهگن ، ، یرادهگن ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ ناونع : : ناونع 5757

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   SFPSFP  لوژام لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  یاهناتسرهش  شرورپ  شزوما و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5518636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روپیلع یتسویپ 09127286062  لیاف  قباطم  اقیقد  تسا  هباشم  دک  ناریا  رهشمالسا  هاگنام  رد  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003044000029 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یاه  ناتسرهش  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارگلیلحت شورس  هدننک  هضرع  عجرم   PGTECH یتراجت مان   lavan 160 لدم هکبش  لانرتسکا  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک ره  تمیق  ددرگ و  یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  تروص  هب  یتسویپ  لیاف  .ددرگ  یراذگ  تمیق  یتسویپ  لیاف  یاه  دنرب  دیاب  اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش یم  هتفرگ  رظن  رد  لطاب  هدننک  نیمات  مالعتسا  الاب  دراوم  ندرکن  تیاعر  تروص  رد  دوش  هتفرگ  رظنرد  هدوزفا  شزرا  نودب  دشاب .  صخشم 

1187613911 یتسپ :  دک  یعیمس ،  دیهش  ییاراخب خ  دیهش  تثعب خ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55041110-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55043594-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5518638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ویسپ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003432000038 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  ویسپ  تازیهجت  - 

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

1401/05/09 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحملگ یاقآ  03132203895 سامت نفلت  - دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8133737331 یتسپ :  دک  رذآ ،  لپ  هب  هدیسرن  یرهطم  بالقنا خ  ادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32338740-031  ، 32338795-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32338740-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لانرتسکا   لانرتسکا تنیالک   تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 5959

ویسپ ویسپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 84 ھحفص 47 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lgz9tztbv5sys?user=37505&ntc=5518636
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5518636?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8lb87kp2y72td?user=37505&ntc=5518638
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5518638?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


کچرق یرادرهش   :: 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   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5518729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095189000107 زاین :  هرامش 

کچرق یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/09 زاین :  خیرات 

کچرق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب هدش  ماجنا  راک  ای  الاک  تقباطم  دیئات  طسوتم و  تالماعم  لیوحت  نویسیمک  هسلجتروص  هیهت  زا  سپ  لک  غلبم  هجو 30 % تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  تخادرپ  طسق  یط 2  غلبم  یقابلا  نویسیمک و  یاضعا  طسوت  مالعتسا 

1868895915 یتسپ :  دک  هیئالط ،  کرهش  (، هر ) ینیمخ ماما  راولب  کچرق  کچرق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36151580-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36151586-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5518774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد کی  forti gate100f یرازفا تخس  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092204000174 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  رهبا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رترب رازفا  تخس  نازاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   G6 لدم  in 15 هارمه هنایار  الاک :  مان 

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

رهبا رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4561917974 یتسپ :  دک  رهبا ،  یرادرهش  رهشمرخ  راولب  رهبا  رهبا ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35279000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35225702-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161

هاگتسد هاگتسد کیکی   forti gate100fforti gate100f  یرازفا یرازفا تخس   تخس لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا ییاتسور  نواعت  یزکرم  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   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5518827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09126070036 سامت : هرامش  .ینابیتشپ  تامدخ  حرش  تسویپ  هب  نامزاس  رورس  هکبش و  ینابیتشپ  دادرارق  داقعنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هاوخنادزی )

1101001151000041 زاین :  هرامش 
ناریا ییاتسور  نواعت  یزکرم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/05/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( هاوخنادزی  ) 09126070036 سامت : هرامش  .ینابیتشپ  تامدخ  حرش  تسویپ  هب  نامزاس  رورس  هکبش و  ینابیتشپ  دادرارق  داقعنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1594811169 یتسپ :  دک  کالپ 1813 ،  اقیرفآ - امنیس  یوربور  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88900011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88383070-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس وو   هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق داقعنا   داقعنا ناونع : : ناونع 6363

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

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

زا 84 ھحفص 49 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5518852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید لانگیس  RTU لوژام گولانآ &  لانگیس   RTU لوژام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001105000231 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اعومجم 4 ددع و  دادعتب 2  کی  ره   MS-16DIO لدم TBOX دنرب لاتیجید  لانگیس  RTU لوژام  & MS-81VC لدم TBOX دنرب گولانآ  لانگیس   RTU لوژام - 

ددع
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

ددع  4 دادعت : 
1401/05/11 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  هرامشب 09111286906  رکف  رهاظ  سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  یگنهامه  تهج  دوب  دهاوخ  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  هجو 2  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61654087-021  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید لانگیس   لانگیس RTURTU لوژام لوژام گولانآ &  &  گولانآ لانگیس   لانگیس   RTURTU  لوژام لوژام ناونع : : ناونع 6464

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5518961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  زاوها -  sc1 زکرم رد  هچضوح  بصن  یزاس و  لباک  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000631 زاین :  هرامش 

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

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

333618-0613  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هچضوح هچضوح بصن   بصن وو   یزاس   یزاس لباک   لباک تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 6565

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  زدهد -  لگتفه و  زکارم  رد  هچضوح  بصن  یشکلباک و  ، یرافح تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000634 زاین :  هرامش 

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

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

لگتفه رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

333618-0613  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم زدهد -  -  زدهد وو   لگتفه   لگتفه زکارم   زکارم ردرد   هچضوح   هچضوح بصن   بصن وو   یشکلباک   یشکلباک ،، یرافح یرافح تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 6666

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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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  زدهد -  لگتفه و  زکارم  رد  هچضوح  بصن  یشکلباک و  ، یرافح تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000634 زاین :  هرامش 

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

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

لگتفه رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

333618-0613  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن وو   یشکلباک   یشکلباک ،، یرافح یرافح تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 6767

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

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

زا 84 ھحفص 53 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5519259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییویدار ( هدنریگ هدنتسرف  ) رویسنرت تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001105000232 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عون ود  دوجو  &MA0.002 تقد اب  لاتیجید  یدورو  لاناک  کی  یاراد  & لاتیجید یدورو  لاناک  3 یاراد : لیذ حرش  هب  ییویدار  ( هدنریگ هدنتسرف  ) رویسنرت تراک  - 

4-20 نایرج لانگیس  یزاس  هیبش  تیلباق  & تومیر ندوب  اراد  & نامزمه روط  هب  هدنریگ  یوررب  مه  هدنتسرف و  یور  رب  مه  توافتملانگیس  نویسالودم 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/05/12 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  هرامشب 09111286906  رکف  رهاظ  سدنهم  یاقآ  اب  یگنهامه  تهج  دوب  دهاوخ  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  رثکادح 2  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61654087-021  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییویدار ییویدار (( هدنریگ هدنریگ هدنتسرف   هدنتسرف )) رویسنرت رویسنرت تراک   تراک ناونع : : ناونع 6868

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  یرونربیف -  ییاسانش  یاهکریت  یزیمآ  گنر  بصن و  هیهت ،  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000632 زاین :  هرامش 

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

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

333618-0613  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرونربیف یرونربیف ییاسانش   ییاسانش یاهکریت   یاهکریت یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 6969
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تسیز طیحم  تظافح  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   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5519415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  هکبش  بای  ریسم  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003072000027 زاین :  هرامش 

تسیز طیحم  تظافح  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  هکبش  بای  ریسم  هاگتسد  کی  - 

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

1401/05/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ماجنا یلام  یرادا و  لحارم  یط  نآ  دیئات  الاک و  لاسرا  زا  سپ  تخادرپ.ددرگ  یراذگراب  تلود  تاکرادت  هناماس  رد  لماک  تروص  هب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمأت  هدهع  هب  نآ  نایز  ررض و  تدوع و  الاک  دأت  مدع  تروص  رد   . ددرگ یم 

1463914111 یتسپ :  دک  ناسیدرپ ،  کراپ  - یرون هللا  لضق  خیشو  ماما  راگدای  هارگرزب  لصافدح  - میکح هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42781006-021  ، 42781000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42781000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاسرهش هار 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 15 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاسرهش هار و  ترازو  هکبش  تخاس  ریز  ینابیتشپ  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000004000064 زاین :  هرامش 

یزاسرهش هار و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/05/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  هارمه 09124941081  هرامش  هب  یفطل  یاقا  اب  رتشیب  تاعالطا  یارب  دیئامرف و  هجوت  همیمض  لیاف  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519713111 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  دابا  سابع  یضارا  اقیرفا  -خ- نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82244313-021  ، 88878052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88878051-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش بای   بای ریسم   ریسم هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070

یزاسرهش یزاسرهش وو   هار   هار ترازو   ترازو هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا تراک  هیذغت و  عبنم   , DL11 لماش بویعم  تاعطق  ضیوعت  موزلادنع  بویع و  عفر  ریمعت و  تالاکشا ,  ییاسانش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد 02146624479

1101090049001598 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

عفر یبناج و  تاقلعتم  PDP11/45 و  رتویپماک تست  تهج  هتفرشیپ   DIAGNOSTIC یاه همانرب  بصن   UNIBUS بیع عفر  یبای و  بیع   , :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدیما 02146624479 یاقآ  سانشراک  رتویپماک -  یلصا  هظفاح  زا  بیع 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکینورتکلا یکینورتکلا تراک   تراک وو   هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم  ,  , DL11DL11 لماش   لماش بویعم   بویعم تاعطق   تاعطق ضیوعت   ضیوعت موزلادنع   موزلادنع وو   بویع   بویع عفر   عفر وو   ریمعت   ریمعت تالاکشا ,  ,  تالاکشا ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 7272
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داهنشیپ ندومن  تسویپ  ، اضاقت تسویپ  حرش  قبطدیرخ  - هباشمدک ناریا  - هلاسکی یتناراگ  هارهب  - تلو ملتا 48 لناک  رواپ  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناریا یالاک  اب  تیولوا  - تسیمازلا یلام  ینف و 

1101093498004185 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کاپ  رای  رتسگ  کاوژپ  هدنزاس  عجرم  یتارباخم  گنیچیئوس  یاه  متسیس  دربراک   PWS1-051 لدم رواپ  تراک  الاک :  مان 
کاپ رای  رتسگ  کاوژپ 

ددع 6 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام ینف و  داهنشیپ  ندومن  تسویپ  ، اضاقت تسویپ  حرش  قبطدیرخ  - هباشمدک ناریا  - هلاسکی یتناراگ  هارهب  - تلو ملتا 48 لناک  رواپ  تراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07731312252 سامت هرامش  - یبونج سراپ  رابنا  لیوحت  لحم  - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  - الاکدیسرزا سپ  یراکزور  35 یرابتعا دیرخ  - تسیمازلا

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

1312224-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داهنشیپ داهنشیپ ندومن   ندومن تسویپ   تسویپ ،، اضاقت اضاقت تسویپ   تسویپ حرش   حرش قبطدیرخ   قبطدیرخ -- هباشمدک هباشمدک ناریا   ناریا -- هلاسکی هلاسکی یتناراگ   یتناراگ هارهب   هارهب -- تلو تلو 4848 ملتا   ملتا لناک   لناک رواپ   رواپ تراک   تراک ناونع : : ناونع
یناریا یناریا یالاک   یالاک اباب   تیولوا   تیولوا -- تسیمازلا تسیمازلا یلام   یلام وو   ینف   ینف

7373
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نانمس هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5519776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسانشاوه نامتخاس  یطابترا  تخاسریز  یارجا  تایلمع  لیمکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001592000004 زاین :  هرامش 
نانمس هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/10 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدهاشم  لباق  تسویپ  لیاف  رد  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3535145111 یتسپ :  دک  نانمس ،  هاگدورف  ناغماد  هداج  رتمولیک 10  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350051-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350050-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  تفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  تسیل  گرب  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناگیاب  دمک  یقرب -  روامس  نامهم -  یلدنص  نادرگ -  یلدنص  ریرحت -  زیم  دیرخ 

1201091854000037 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  تفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دشابیم تسویپ  تسیل  گرب  ود  - 
یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 

دشابیم تسویپ  تسیل  گرب   2 دادعت : 
1401/05/17 زاین :  خیرات 

هاشنامرک هاشنامرک ،  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  رادیرخ  رابنا  ات  لمح  هنیزه  دوشن و  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زاو  دشابیم  یمازلا  روتکاف  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714799796 یتسپ :  دک  یتفن ،  یاه  هراوارف  شخپ  یلم  تکرش  نز - راولب  نارادساپ - هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38350113-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38355911-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسانشاوه یسانشاوه نامتخاس   نامتخاس یطابترا   یطابترا تخاسریز   تخاسریز یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 7474

یناگیاب یناگیاب دمک   دمک یقرب -  -  یقرب روامس   روامس نامهم -  -  نامهم یلدنص   یلدنص نادرگ -  -  نادرگ یلدنص   یلدنص ریرحت -  -  ریرحت زیم   زیم دیرخ   دیرخ 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 84 ھحفص 59 
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

متسیس5518505 لیمکت  توملا  هزوم  تیاس  گنیجیپ  یتظافح و  متسیس  یزادناهار  بصن و  داجیا 
تسیمازلا هژورپ  زا  دیدزاب  کرادمیراذگراب و  تسویپ  حرش  هب  هنازخ  دانسا  لحم  زا  دوجوم 

هحفص 70) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش5518515 هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 17)سیورس و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شرازگ5518870 الاک ،  شورف  هضرع و  یرادهگن و  زکارم  یفنص ،  یاه  دحاو  زا  یسرزاب  تامدخ  روما 
طوبرم یاه  هناماس  رد  تبث  تافلخت و  یسرزاب و 

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسرامیب5518956 یا  هنایار  تازیهجت  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تامدخ  ینابیتشپ  هحفص 17)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5519210- کیتورکیم نتنا  - چیوس  - یزلف سکاب   - یهجو 8 لکد هارمه  هب  ناوخ  کالپ  نیبرود 
....وداپهر رازفا  مرن  سنسیال  قربو و  هکبش  لباکورادزنلروتکژرپ 

هحفص 61) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ربراک5519232 تهج 200  شیوداپ  سوریو  یتنا  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ییایمیش5519478 هحفص 29)داوم  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

داوم5519784 یروارف  ندعم و  تنواعم  تاعالطا  یروانف  هرواشم  هحفص 17)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هک5519835 یتالاکشا  ندومن  فرطرب  تهج   B727 روتالومیس  LINKAGE متسیس ریمعت  یبای و  بیع 
زاورپ لوط  رد 

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

زا 84 ھحفص 60 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا یتعنص 55  روتینام  هاگتسد  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب 

لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20 
1201001036000167 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هاگتسد  3 دادعت : 
1401/05/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

چنیا چنیا   5555 یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد هسهس   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 84 ھحفص 61 
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هنایم دالوف  عمتجم   :: 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 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

5518710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیشرف  09144240448 یتسویپ - لیاف  داعبا  هشقن  قبط   - kg/cm2 400 رایع اب  مرگولیک  یبیزقت 600  نزو  هب  ینتب  یسرجوین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدبع

1101090450000130 زاین :  هرامش 
هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ینتب کولب  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنایم ) دالوف  عمتجم  ) دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشدهاوخن هداد  رثا  بیترت  ددرگن  یراذگراب  هناماسرد  لیمکت و  مالعتسا  مرف  هک  یتاداهنشیپ 

یراکزور یس   – تخادرپ هوحن 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 14 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا لاقتنا  یتراظن و  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000282000004 زاین :  هرامش 

نامرک بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/05/04 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یتسویپ  کرادم  قبط  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7861785179 یتسپ :  دک  هار ،  سیلپ  بنج  نامرک  تفریج  هداج  رتمولیک 5  تفریج  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43317492-034  ، 43352117-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43352128-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

kg/cm2kg/cm2   400400 رایع   رایع اباب   مرگولیک   مرگولیک   600600 یبیرقت   یبیرقت نزو   نزو هبهب   ینتب   ینتب یسرجوین   یسرجوین ناونع : : ناونع 7777

تاعالطا تاعالطا لاقتنا   لاقتنا وو   یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 7878
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نامرک ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 14 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا لاقتنا  یتراظن و  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000282000004 زاین :  هرامش 

نامرک بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/05/04 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یتسویپ  کرادم  قبط  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7861785179 یتسپ :  دک  هار ،  سیلپ  بنج  نامرک  تفریج  هداج  رتمولیک 5  تفریج  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43317492-034  ، 43352117-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43352128-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا لاقتنا   لاقتنا وو   یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 7979

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال قربو و  هکبش  لباکورادزنلروتکژرپ  - کیتورکیم نتنا  - چیوس  - یزلف سکاب   - یهجو 8 لکد هارمه  هب  ناوخ  کالپ  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
....وداپهر رازفا  مرن 

1101095510000006 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  تشدانیم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

MILESIGHT هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C2962-TEPB لدم ددرت  لرتنک  ناوخ و  کالپ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نارای تعنص  اشاپ  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم 

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

ناجروالف رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

....وداپهر رازفا  مرن  سنسیال  قربو و  هکبش  لباکورادزنلروتکژرپ  - کیتورکیم نتنا  - چیوس  - یزلف سکاب   - یهجو 8 لکد هارمه  هب  ناوخ  کالپ  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8465157741 یتسپ :  دک  ادهش ،  نادیم   - رهشدالوف ناهفصا  هار  سیلپ  یوربور   - نهآ بوذ  نابوتا  ناجروالف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37571241-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37571300-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال وو   قربو   قربو هکبش   هکبش لباکورادزنلروتکژرپ   لباکورادزنلروتکژرپ -- کیتورکیم کیتورکیم نتنا   نتنا -- چیوس چیوس  - - یزلف یزلف سکاب   سکاب  - - یهجو یهجو 88 لکد لکد هارمه   هارمه هبهب   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
....وداپهر ....وداپهر رازفا   رازفا مرن   مرن

8080
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زیراپ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5519353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینتب لودجدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093866000008 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  زیراپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناریا سوتپآ  هدنزاس  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   cm 15 تماخض  50x50 cm داعبا ینتب  لودج  الاک :  مان 

ددع 2400 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

بایزان روصنم  هدنزاس  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   cm 15 تماخض  40x50 cm داعبا ینتب  لودج  الاک :  مان 
ددع 3000 دادعت : 

1401/05/13 زاین :  خیرات 
ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7831816819 یتسپ :  دک  زیراپ ،  یرادرهش  یمالسا  یروهمج  راولب  - زیراپ  - ناجریس ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42393211-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42393230-034 :: 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 لودجدیرخ   لودجدیرخ ناونع : : ناونع 8181

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5519370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک ار  تکرش  کرادم  دیابیم  ناگدننک  تکرش  یتسویپ ، کرادم  دانتسا  هب  هدایپ  نیرباع  روبع  لحم  یشک  طخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنیامن یرازگراب 

1101005769000033 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  درگتشه  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3361659855 یتسپ :  دک  یا ،  هنماخ  هللا  تیآ  راولب  درگتشهرهش  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44222022-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44237565-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازگراب یرازگراب لماک   لماک ارار   تکرش   تکرش کرادم   کرادم دیابیم   دیابیم ناگدننک   ناگدننک تکرش   تکرش یتسویپ ، ، یتسویپ کرادم   کرادم دانتسا   دانتسا هبهب   هدایپ   هدایپ نیرباع   نیرباع روبع   روبع لحم   لحم یشک   یشک طخطخ   مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
.دنیامن .دنیامن

8282
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درگتشه یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5519391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازگراب لماک  ار  تکرش  کرادم  دیاب  ناگدننک  تکرش  یتسویپ ، کرادم  دانتسا  هب  رهش  حطس  یکیفارت  یشک  طخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنیامن

1101005769000032 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  درگتشه  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3361659855 یتسپ :  دک  یا ،  هنماخ  هللا  تیآ  راولب  درگتشهرهش  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44222022-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44237565-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تسیل  قبط  یکیفارت  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095662000006 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
روشک نارادهار  ینواعت   m 1/5 نهآ ریت  یلومعم  لیر  دراگ  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 13 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم لاطبا  تروص  نیل  ریغ  رد  دشابیم  یمازلا  ینوناق  هدنیامنای  ریدم  طسوت  تکرش  کرادم  هیلک  یاضماو  رهم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3198777835 یتسپ :  دک  جنپ ،  هقطنم  یرادرهش  هر - )  ) ینیمخ یفطصم  شبن  - یدادح راولب  - رهشلگ - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34679023-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34679023-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازگراب یرازگراب لماک   لماک ارار   تکرش   تکرش کرادم   کرادم دیاب   دیاب ناگدننک   ناگدننک تکرش   تکرش یتسویپ ، ، یتسویپ کرادم   کرادم دانتسا   دانتسا هبهب   رهش   رهش حطس   حطس یکیفارت   یکیفارت یشک   یشک طخطخ   مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع
.دنیامن .دنیامن

8383

یکیفارت یکیفارت مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484
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سراف تسیز  طیحم  تظافح  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 13 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  ربارب  اقیقد  تسیز  طیحم  قطانم  یفرعم  ولبات  ددع  تخاس 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003104000066 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 

تخاس 20 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  ربارب  اقیقد  تسیز  طیحم  قطانم  یفرعم  ولبات  ددع  تخاس 20   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یرادا  تاعاس  رد  هرامش 09179209306  هب  یگنهامه  تهج 

7134753357 یتسپ :  دک  تشهبیدرا ،  هاراهچ  شبن  نیطسلف  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32317761-071  ، 32317753-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32318630-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیولیگهک و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( کمن  ) هناتسمز یرادهار  حلاصم  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001305000078 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591656858 یتسپ :  دک  نارادهار ،  نابایخ  شبن  - لقن لمح و  نادیم  - جوسای دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22224041-074  ، 33334997-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334992-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   ربارب   ربارب اقیقد   اقیقد تسیز   تسیز طیحم   طیحم قطانم   قطانم یفرعم   یفرعم ولبات   ولبات ددع   ددع   2 020 تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 8585

(( کمن کمن  ) ) هناتسمز هناتسمز یرادهار   یرادهار حلاصم   حلاصم 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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تشدکاپ یرادرهش   :: 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   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گرب رد  زاین  دروم  تایلمع  عون  ینف و  تاصخشم  هجوت  اب  یدزمتسد  تروص  هب  یا  هربیو  درادناتسا  ینتب  شوپ  فک  ارجا  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ اهب  مالعتسا 

1101095751000031 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  تشدکاپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
لوطرتم 4000 دادعت : 

1401/05/09 زاین :  خیرات 
تشدکاپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن  روظنم  تسویپ  اهب  مالعتسا  رد  ار  یداهنشیپ  تمیق  تسیابیم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دینک هعجارم  یتسویپدانسا  هب  تمیق  هئارا  یارب  هدش  هدافتسا  هباشم  یاهدک  ناریازا 

*** یداصتقا روما  ییاراد و  ترازو  زا  یداصتقا  دک  هئارا  ***

3391636676 یتسپ :  دک  تشدکاپ ،  یرادرهش  (- (ع اضر ماما  راولب  - تشدکاپ تشدکاپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36033342-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36023433-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هربیو   هربیو درادناتسا   درادناتسا ینتب   ینتب شوپ   شوپ فکفک   ارجا   ارجا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 8787

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

جنپ هقطنم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5518797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاموتا برد  # کیلرام هبعش  # تاموتا برد  # کیتاموتا برد   : # تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094858000041 زاین :  هرامش 
جنپ هقطنم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
تسویپ 1 دادعت : 

1401/05/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1595813551 یتسپ :  دک  کالپ 486 ،  نارهت  گرزب  لته  یوربور  یرهطم  نابایخ  یادتبا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66878356-021  ، 88544573-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88542630-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: 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 12 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5518406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001105000233 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کی دادعت   nvr 2108hs-8p-4ks2 هاگتسد ددع و  دادعت 3   cammera hfw2531tp-as هاگتسد ددع  کی   hdd western digital 4t purple نیبرود - 

ددع
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یتناراگ  یاداد  الاک  .ددرگ  یراذگراب  روتکاف  شیپ  یراس  رهش  لیوحت  لحم  ددرگ  یم  تخادرپ  الاک  دات  تفایرد و  زا  دعب  زور  الاک 45  هجو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینیوج 01133855254 الاک  سانشراک 

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3855254-0113  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989

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

نیوزق ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5518505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب هنازخ  دانسا  لحم  زا  دوجوم  متسیس  لیمکت  توملا  هزوم  تیاس  گنیجیپ  یتظافح و  متسیس  یزادناهار  بصن و  داجیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هژورپ  زا  دیدزاب  کرادمیراذگراب و  تسویپ  حرش 

1101003169000038 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
فیدر 1 دادعت : 

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

وگدنلب ددع  هکبش و 1 تحت  رجیپ  هاگتسد  کی  حرش  هب  نیوزق  توملا  یخیرات  هاگیاپ  گنیجیپ  یتظافح و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنارخ 005 دانسا  لحمزا  لحم  رد  لیوحت  توملا  هاگیاپ  تهج  تسویپ  تاصخشم  حرش  هبتاموزلم  ریاسو  نیبرود  ددع  هکبش و 1 تحت 

3415846476 یتسپ :  دک  یتسد ،  عیانص  نابایخ  شبن  اردصالم  نابایخ  نیوزق  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33688555-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33688555-028 :: 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

حرش حرش هبهب   هنازخ   هنازخ دانسا   دانسا لحم   لحم زازا   دوجوم   دوجوم متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت توملا   توملا هزوم   هزوم تیاس   تیاس گنیجیپ   گنیجیپ وو   یتظافح   یتظافح متسیس   متسیس یزادناهار   یزادناهار وو   بصن   بصن داجیا   داجیا ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا هژورپ   هژورپ زازا   دیدزاب   دیدزاب وو   کرادمیراذگراب   کرادمیراذگراب تسویپ   تسویپ

9090
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5518693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوز ینوماریپ 8  تظافح  متسیس  لارتناس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000285 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرفظم رفعز  هدننک  هضرع  عجرم   FIRE WALL یتراجت مان   HI-PO لدم  W 7 ناوت نکاما  ریگدزد  وزیپ  ریژآ  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ناگدنهد  داهنشیپ  طسوت  یتسویپ  یاه  مرف  لیمکت  هعلاطم و  هب  زاین  هک  هدوب  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  تکرش ،) ءاضما  رهم و  اب  ) هناماس رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد 

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

33737151-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوز نوز   88 ینوماریپ   ینوماریپ تظافح   تظافح متسیس   متسیس لارتناس   لارتناس ناونع : : ناونع 9191
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هنایم دالوف  عمتجم   :: 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   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5518752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  قباطم  راجفنا  دض  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  نیمات ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000131 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
لاتیجید نیبرود  الاک :  مان 

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

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  رثکادح  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  امتح  لیمکت  زا  سپ  هنایم ) دالوف  عمتجم  مالعتسا  تمرف   ) تسویپ لیاف 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
.دنیامن رکذ  لوصحم  دنرب  ینف و  تاصخشم 

.دشاب لصا  یتناراگ  یاراد  لوصحم 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: 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

یتسویپ یتسویپ دانسا   دانسا قباطم   قباطم راجفنا   راجفنا دضدض   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 9292
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سراف ناتسا  یزرواشک  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5518806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآزوریف هموح  تامدخ  زکرم  رد  تازیهجت  تاقلعتم و  اب  هارمه  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  بصن 8  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003107000538 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یریسگنت میرم  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   WV-CF102ECCW لدم هتسب  رادم  نیبرود  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

دابآ زوریف  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دابآزوریف هموح  تامدخ  زکرم  رد  تازیهجت  تاقلعتم و  اب  هارمه  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  بصن 8  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

6223409-0712  ، 32272180-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32299029-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآزوریف دابآزوریف هموح   هموح تامدخ   تامدخ زکرم   زکرم ردرد   تازیهجت   تازیهجت وو   تاقلعتم   تاقلعتم اباب   هارمه   هارمه هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   88 بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393
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ناگزمره قرب  دیلوت  تیریدم   :: 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

5519060 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

poe تروپ چیئوس 8  هتسب و  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201007021000067 زاین :  هرامش 

ناگزمره قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دادعت 8  wv s 1570i  : لدم بش  رد  دید  تلوب  نیبرود  - 
دادعت 4  wv sfv481 هجرد  360 اماروناپ یفقس  نیبرود 

دادعت 2  poe تروپ هکبش 8  چیئوس 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

هاگتسد  8 دادعت : 
1401/05/11 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 07633591710 هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زور  لقادح 30  تمیق  رابتعا 

الاک لاسرا  زا  دعب  تخادرپ 

7917164917 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33591700-076  ، 33564900-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33591706-076 :: 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

poepoe تروپ   تروپ   88 چیئوس   چیئوس وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هنایم دالوف  عمتجم   :: 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   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  قباطم  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000132 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
لاتیجید نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  رثکادح  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  امتح  لیمکت  زا  سپ  هنایم ) دالوف  عمتجم  مالعتسا  تمرف   ) تسویپ لیاف 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
.دشاب لصا  یتناراگ  یاراد  لوصحم 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: 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

یتسویپ یتسویپ دانسا   دانسا قباطم   قباطم هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  دوش - گنهامه  سانشراک  اب   DS-2CD2043G2-I نژیوکیاه دنرب  احیجرت " j سکیفزنل لسکیپاگم  تلوب 4  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - تسا یراک  هام  جنپ  تخادرپ  هوحن  تسا  هباشت  تهج 

1101090049001597 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.NB-V3522 لدم ریغتم  زنل  لسکیپ و  اگم  تیفیک 5  اب  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشت  تهج  دک  ناریا  دوش - گنهامه  سانشراک  اب   DS-2CD2043G2-I نژیوکیاه دنرب  احیجرت " j سکیفزنل لسکیپاگم  تلوب 4  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقداص 02146624106 یاقآ  سانشراک  تسا -  یراک  هام  جنپ  تخادرپ  هوحن 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: 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 دوش - - دوش گنهامه   گنهامه سانشراک   سانشراک اباب     DS-2CD2043G2 - IDS-2CD2043G2 - I نژیوکیاه   نژیوکیاه دنرب   دنرب احیجرت " " احیجرت jj سکیفزنل   سکیفزنل لسکیپاگم   لسکیپاگم   44 تلوب   تلوب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
 - - تسا تسا یراک   یراک هام   هام جنپ   جنپ تخادرپ   تخادرپ هوحن   هوحن تسا   تسا هباشت   هباشت تهج   تهج

9696
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مالیا هر  ینیمخ  یفطصم  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5519476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هناماس  یراذگراب  یارب  افرص  الاک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود 
1101092170000122 زاین :  هرامش 

مالیا هر   ینیمخ   یفطصم  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
AXIS یتراجت مان  لدم 212  یلاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هناماس  یراذگراب  یارب  افرص  الاک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود 

6931934833 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  یفطصم  دیهش  ناتسرامیب  دهاش  هپت  یروشک  نادیم  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330356-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330355-084 :: 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

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   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوشیم ماجنا   IT تسارح و دحاو  دات  یسررب و  زا  سپ  دیرخ  دیدرگ -  تسویپ  نیبورد  تاصخشم  تسا -  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005747000008 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  رو  مین  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KI-B45ST50A لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس نازادرپ  هداد  شواک 
هاگتسد 7 دادعت : 

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

:: 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

یلاتیجید یلاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9797

یراوید یراوید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9898
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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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " 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

تاعالطا5519000 لاقتنا  یتراظن و  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  هحفص 61)یرادهگن و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تاعالطا5519001 لاقتنا  یتراظن و  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  هحفص 61)یرادهگن و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5519210- کیتورکیم نتنا  - چیوس  - یزلف سکاب   - یهجو 8 لکد هارمه  هب  ناوخ  کالپ  نیبرود 
....وداپهر رازفا  مرن  سنسیال  قربو و  هکبش  لباکورادزنلروتکژرپ 

هحفص 61) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5519468land ti 814 نژیوومرت نیبرود  یرطاب  کپ  هحفص 29)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5519763DCS گنیروتینام هحفص 29)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

هتسب5518406 رادم  نیبرود  هحفص 70)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

5518971xp95 55000-847 لدم :   apollo دنرب :  S1 دلوم قیرح  ءافطا  متسیس  یارب   I/O تراک
دع دادعت 20 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5518985CLEAN AGENT FIRE EXTINGUISHER FM-200TM(38 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

.دشاب5518760 یم  تسویپ  هب  الاک  حرش  ( دشاب یم  هباشم  دکناریا  ) ریذپ سردآ  قیرح  مالعا  یتسش 
دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا 

هحفص 38) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5519817 مالعا  ییاسانش و  هحفص 38)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5518524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دیرخ  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  تنیوپ  سسکا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000628 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارای تعنص  مکحم  هدننک  هضرع  عجرم   SACOA یتراجت مان   AP-212 لدم میس  یب  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

هاگتسد 93 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دیرخ  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  تنیوپ  سسکا  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دیرخ5518524 تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  تنیوپ  سسکا  تازیهجت  دیرخ 
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم 

هحفص 81) سسکا  ( سسکا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5519210- کیتورکیم نتنا  - چیوس  - یزلف سکاب   - یهجو 8 لکد هارمه  هب  ناوخ  کالپ  نیبرود 
....وداپهر رازفا  مرن  سنسیال  قربو و  هکبش  لباکورادزنلروتکژرپ 

هحفص 61) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  " " 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

نوز5518693 ینوماریپ 8  تظافح  متسیس  هحفص 70)لارتناس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

 . . تسیمازلا تسیمازلا همیمض   همیمض لیاف   لیاف هبهب   هعجارم   هعجارم دیرخ   دیرخ تایئزج   تایئزج هدهاشم   هدهاشم تهج   تهج .تسا   .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999

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

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

زا 84 ھحفص 81 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5518828falame detector-amplifire ملق هحفص 38)3 قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5519817 مالعا  ییاسانش و  هحفص 38)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " 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

نوز5518693 ینوماریپ 8  تظافح  متسیس  هحفص 70)لارتناس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5519357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  تقرس  دض  قودنص  واگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000014 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هواک یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  هواک  یتعنص  هدنزاس  عجرم  هواک  یتراجت  مان   kg 333 نزو  K 550 لدم زوسن  قودنص  واگ  الاک :  مان 

ددع 27 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد لیوحت  نامز  نیرت  بسانم  تسه  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  رظن  رد  یلام  داهنشیپ 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تقرس دض   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5519357 حرش  قباطم  تقرس  دض  قودنص  هحفص 82)واگ  تقرس  ( تقرس دضدض  

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم تقرس   تقرس دضدض   قودنص   قودنص واگ   واگ ناونع : : ناونع 100100

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

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

زا 84 ھحفص 82 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5518376 یاهلیاف  حرش  قباطم  ایوپ  یلم  سلطا  هناماس  رازفا  مرن  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5518386 لیاف  قباطم  هلاس ) کی   ) سنسیال هارمه  هب  لاوریاف  هاگتسد  کی  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5518388 مرن  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5518421 تاصخشم  قبط  یزادنا  هارو  بصناب  یاکساارپسک  سنسیال  سوریو  یتنآددع  400
طسق کی  یط  یقابلا  لیوحتزادعب و  تخادرپ %50 هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا 

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دادعتسا5518749 تیریدم  هحفص 17)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتسویپ5518751 ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یدیلوت 1400  یاهرازفا  مرن  یرادهگنو  ینابیتشپ  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسرامیب5518956 یا  هنایار  تازیهجت  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تامدخ  ینابیتشپ  هحفص 17)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5519210- کیتورکیم نتنا  - چیوس  - یزلف سکاب   - یهجو 8 لکد هارمه  هب  ناوخ  کالپ  نیبرود 
....وداپهر رازفا  مرن  سنسیال  قربو و  هکبش  لباکورادزنلروتکژرپ 

هحفص 61) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ربراک5519232 تهج 200  شیوداپ  سوریو  یتنا  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرهش5519800 یاه  سیورس  هئارا  هچراپکی  مرفتلپ  رارقتسا  یزادنا و  هحفص 5)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یهاگشیامزآ5519809 هحفص 17)رازبا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زکرم5519569 تازیهجت  مالقا و  دیرخ  نیمات و  هحفص 11)هیهت ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5519210- کیتورکیم نتنا  - چیوس  - یزلف سکاب   - یهجو 8 لکد هارمه  هب  ناوخ  کالپ  نیبرود 
....وداپهر رازفا  مرن  سنسیال  قربو و  هکبش  لباکورادزنلروتکژرپ 

هحفص 61) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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