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

( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 26  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 19

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 24

140 1140 1 دادرم   دادرم   55 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   ,149هکس 050 , 000149, 050 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   140هکس ,990 , 000140 ,990 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   222رالد , 000222 , سیئوس000 سیئوس کنارف   332کنارف ,800332 ,800

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس ,300 , 00082 ,300 , اداناک000 اداناک رالد   ,249رالد 100249, ناتسبرع100 ناتسبرع لایر   86لایر ,36086 ,360

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس ,300 , 00052 ,300 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   32نورک ,50032 ,500

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا13,573,00013,573,000یالط سیلگنا دنوپ   نپاژ385,910385,910دنوپ نپاژ نینی   دصکی   234,790234,790دصکی

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
((3636))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8989))

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

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

زا 92 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 15  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 12  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 41

( یهگآ دادعت 34  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 44

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

( یهگآ دادعت 19  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 61

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 74

( یهگآ دادعت 11  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 79

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

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

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

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

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

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

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

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

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

زا 92 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یترارح نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرم  ود  مود  ـ تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/7 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبهرامش زور  ره  یلا 13  تعاس 8  زا  دانسا : تفایرد   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا زا 1401/05/03  لیطعت و  یاهزور  اه و  هبنشجنپ  زا  ریغ 

داصتقا یایند   :: عبنم زاعبنم ریغ  هب  زور  ره  تیاغل 13  تعاس 8  زا   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تیاغل خیرات 1401/05/03  زا  لیطعت و  یاهزور  اه و  هبنشجنپ 

5521154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم یرادهگن  ینابیتشپ و  روشک و  لاعف  یاهروتارپا  یمامت  زا  هب /  تراجت  کناب  یاه  کمایپ  تفایرد  لاسرا و  تامدخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هرامش 01854887  باسح  هب  لایر  غلبم 2.000.000  دانسا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 - یزادرپراک هرادا  متفه -  هقبط  تراجت -  کناب  یسدنهم  تاکرادت و  روما  تیریدم  نامتخاس  یردنکسا -  باون و  نیب  یدازآ -  نابایخ  نارهت -  : یناشن  :: سردآ سردآ
یدمحا یاقآ  اهدادرارق 2  یسانشراک  هورگ 

66932201  - 66932204 :: نفلت :: iets.mporg.ir TEJARATBANK.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تیاغل  یهگآ  رشن  خیرات  زا   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5521180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ftth رتسب رد  تارباخم  نهپ  دناب  یاه  سیورس  یریاد  شورف و  یبایرازاب ، یراکنامیپ  یاهتکرش  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ftth رتسب رد  تارباخم  نهپ  دناب  یاه  سیورس  یریاد  شورف و  یبایرازاب ، یاتسار  رد  شورف  هکبش  داجیا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مود  هقبط  تارباخم  یزکرم  نامتخاس  تارباخم ، نادیم  یروهمج ، نابایخ  لیبدرا ، : سردآ هب  تاکرادت  ینابیتشپ و  هرادا  تفایرد :   :: سردآ سردآ
فکمه هقبط  لیبدرا ، هقطنم  تارباخم  یزکرم  نامتخاس  تارباخم ، نادیم  یروهمج ، نابایخ  لیبدرا ، : سردآ هب  لیبدرا  هقطنم  تارباخم  هناخریبد  لیوحت :

:: 04533363218 و 33742020 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

کناب کناب یاه   یاه کمایپ   کمایپ تفایرد   تفایرد وو   لاسرا   لاسرا تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 11

ftthftth رتسب   رتسب ردرد   تارباخم   تارباخم نهپ   نهپ دناب   دناب یاه   یاه سیورس   سیورس یریاد   یریاد وو   شورف   شورف یبایرازاب ، ، یبایرازاب ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لوا هارمه  هعسوت  قیقحت و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

RD-12-0105-0003 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم :: 1401/05/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5521351 :: هرازه هرازه :: 1401/05/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن راذگاو  تیحالص  دجاو  راکنامیپ  هب  یا ، هلحرم  ود  ماع  هصقانم  قیرط  زا  ار  « FDD یژولونکت اب   RRU یموب هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 4/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دانسا 1/100/000 / دیرخ  غلبم 

، لوا هقبط  لوا ، هارمه  هعسوت  قیقحت و  زکرم  کالپ 3 ، ریبد ، نابایخ  عطاقت  هانپ ، نادزی  نابایخ  دامادریم ، زا  رتالاب  ندرج ،)  ) الدنام نوسلن  راولب  نارهت ،  :: سردآ سردآ
ینابیتشپ دیرخ و  یسدنهم  تنواعم 

40-02188646639 :: نفلت :: www.mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: info.r&d@mci.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401 - 13 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tmicto.tehran.ir :: عبنم یراکعبنم زور  تدم 10  هب  رثکادح  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5521566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانکراک یدرف  درکلمع  تیریدم  ینامزاس و  درکلمع  تیریدم  هناماس  صوصخ  رد  لاعف  یاه  تکرش  یبایزرا  ییاسانش و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یللملا نیب  یلخاد و  یمسر  عجارم  رگید  ای  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یاه  همانیهاوگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 563  یقرش ،  تشترز  نابایخ  شبن  یلامش ،  ظفاح  نابایخ  نارهت -  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  لاسرا   :: سردآ سردآ
مراهچ هقبط  نامزاس  دیرخ  هرادا  لیوحت 

84169544 :: 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

FDDFDD  یژولونکت یژولونکت اباب     RRURRU  یموب یموب هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 33

نانکراک نانکراک یدرف   یدرف درکلمع   درکلمع تیریدم   تیریدم وو   ینامزاس   ینامزاس درکلمع   درکلمع تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس صوصخ   صوصخ ردرد   لاعف   لاعف یاه   یاه تکرش   تکرش یبایزرا   یبایزرا وو   ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 92 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/45zrqx99x74j4?user=37505&ntc=5521351
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5521351?code=37505
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5521566?code=37505
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نامرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/05/04  زا   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هعقاو  :: عبنم :: 1401/05/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5521913 :: هرازه هرازه :: 1401/05/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام تدم 6  هب  یرهش  یاه  سیورس  هئارا  هچراپکی  مرفتلپ  رارقتسا  یزادنا و  هار  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1.900.000.000 نیمضت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir kerinancity.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ سابع  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

یلم شالت   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5522184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درایلیم و سه   ) لایر  83293875000: دروآرب غلبم  دابآ 3 - سابع  رهش  میرح  ینوناق و  هدودحم  راک  یارجا  لحم  - GIS 2 هیاپ رب  کالما  یزیمم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دصناپ  رازه و  تفه  داسه و  دصیس و  نویلیم و  هن  تسیب و  دصیس و 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 4/160/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هام هام   66 تدم   تدم هبهب   یرهش   یرهش یاه   یاه سیورس   سیورس هئارا   هئارا هچراپکی   هچراپکی مرفتلپ   مرفتلپ رارقتسا   رارقتسا وو   یزادنا   یزادنا هار   هار هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 55

GISGIS هیاپ   هیاپ ربرب   کالما   کالما یزیمم   یزیمم ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 92 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hpf6hl67nuusv?user=37505&ntc=5521913
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نالیگ قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا -  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرالاس مدرم   :: عبنم تعاسات 13/30عبنم  - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5521063 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/05/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یفیک یبایزرا  اب  روتکاتنک  عاونا  هاگتسد  دیرخ 411  -14-1401 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یفیک  یبایزرا  اب  تاقلعتم  اب  تلوولیک  الخ 24  روتکنژید  هاگتسد  دیرخ 20  یمومع  هصقانم  دیدجت  -1401-18

kw 200 دیرخ ماهف -) حرط   ) یلخاد مدوم  اب  دنمشوه  میقتسم 30  لاصتا  زاف  هس  لاتیجید  روتنک  هاگتسد  دیرخ 100   ) زاف هس  روتنک  عاونا  دیرخ  - 1401-23
زاف هس  روتنک  هاگتسد  دیرخ 10  هیوناث  kw ماهف - ) حرط   ) دنمشوه یلخاد  مدوم  اب  الاب  هب  هیوناث 40  ژاتلو  هفرعت  دنچ  یدنامید  زاف  هس  لاتیجید  روتنک  هاگتسد 

ماهف حرط  دنمشوه  یلخاد  مدوم  اب  هیلوا  ژاتلو  هفرعت  دنچ  یدنامید  یلاتیجید 

لایر دانسا 500/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یلصم نادیم  زا  رتالاب  ینیمخ -  ماما  راولب  تشر -   :: سردآ سردآ

33621750-33606571-33663006-013-02141934 :: نفلت :: http://www.setadiran.ir http://www.gilanpdc.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http://tender.tavanir.org.ir http://iets.mporg.ir

:: سکف :: tadarokat@gilanpdc.irسکف 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

زاف زاف هسهس   روتنک   روتنک عاونا   عاونا روتکنژید - - روتکنژید هاگتسد   هاگتسد روتکاتنک - - روتکاتنک عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 92 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/9
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

نارگ هصقانم  یفیک  یبایزرا  دیدجت  ـ  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001091645000041 داتس : هناماس  /1401/001 ـ  پ.ع.م  :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگآ  جرد  نامز  زا  زور  تدم 7  هب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمالسا یروهمج   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  زور  تدم 14  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5520658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم یفیک  یبایزرا  یمومع  ناوخارف  تروص  هب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  عوضوم  تامدخ  ماجنا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  نارگ 

کراخ  هریزج  قرب  بآ و  تاسیسات  قیرح  افطا  نالعا و  یاه  متسیس  بصن  دیرخ و  هژورپ 
هام نازیم 12  هب  یرادهگن  هرود  یسمش و  هام  دادرارق 12  ماجنا  تدم  کراخ و  هریزج  رد  ناریا  یتفن  هنایاپ  تکرش  رد  هصقانم  عوضوم  تامدخ  یارجا  لحم   ـ

دشاب  یم  یسمش 
وروی لیار و 015.137  اب 9.005.152.670  ربارب  رازگ  هصقانم  دروآرب 

نارگ و هصقانم  داهنشیپ  هئارا  تیحالص ، یاراد  نارگ  هصقانم  تسرهف  هیهت  ات  ناوخارف  دانسا  لیوحت  تفایرد و  زا  ناوخارف  یرازگرب  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لحارم یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب 

.دنزاس ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث 
 . دشاب یم  مهارف  نارگ  هصقانم  هیلک  تهج  هناماس  نیا  رد  ناگیار  طخرب  مان  تبث  ناکما  تمص  ترازو  همانشخب  بوجم  هب  دزاس  یم  ناشن  رطاخ 

ای 6.852 لایر  غلبم 2.278.119.943  هب  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  هئارا  راک : ماجنا  نسح  تادهعت و  ماجنا  نیمضت  راک ، عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت 
لایر  وروی و 450.257.634 

روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  زاگ  تفن و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ 
یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ینمیا  رظن  زا  یراکنامیپ  تیحالص  دات  همانیهاوگ  هئراا 

یقوقح  تیصخش  ندوب  اراد 
یهگآ لصا  هب  دوش  عوجر  ... 

:: سردآ سردآ

0211456 هناماس : رد  تیوضع   :: نفلت :: www.setadiran.ir www.iotco.ir www.shana.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http://iets.mporg.ir

:: 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  2626   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قرب قرب وو   بآبآ   تاسیسات   تاسیسات قیرح   قیرح افطا   افطا وو   نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 92 ھحفص 9 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا - هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13/30  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما  :: عبنم خرومعبنم تعاس 13/30  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5520836 :: هرازه هرازه تعاس 10/30دکدک    - 1401/06/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک تیریدم  (- یمومع 2001001105000069 هصقانم   ) یر هداد  زکرم  ویتکا  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 98/000/000/000  هجدوب 

هام دادرارق 28  تدم 

اب کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یاراد  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نبمضت 4/900/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - یتارباخم یا و  هنایار  باه  هداد  هکبش  ای  تاموزلم  تاعطق و  هئارا  ای   mainframe ریغ یاه  هنارای  هئارا  یاه  هزوح  رد  زا  رتالاب  هبتر 3 و 

متشه هقبط  یرهش پ188  رفعج  دانسا  نابایخ  هدیسرن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

61630818-61630382-61630178-61630448 :: نفلت :: setadiran.ir-shana.ir- ioptc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

1401/0004 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یگدنزاس داصتقا و   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5520849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هورگ 4 رایس  تاطابترا  هعسوت  یاه  هژورپ  لکد  یروآ  عمج  بصن و  دنارگ و  ینارمع ، تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: isfahan.tci.ir tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد زکرم   زکرم ویتکا   ویتکا تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 99

رایس رایس تاطابترا   تاطابترا هعسوت   هعسوت یاه   یاه هژورپ   هژورپ لکد   لکد یروآ   یروآ عمج   عمج وو   بصن   بصن وو   دنارگ   دنارگ ینارمع ، ، ینارمع تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1010

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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لسناریا یطابترا  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5520920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاوه ربیف  گنیچنرتورکیم و  شور  هب  یرون  ربیف  یاه  هژورپ  ناراکنامیپ  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاک و ناگدننک  نیمأت  تسرهف  ییاوه » ربیف  گنیچنرتورکیم و  شور  هب  یرونربیف  یاه  هژورپ  یارجا  هنیمز  رد  تیحالص  یاراد  ناراکنامیپ  ییاسانش  اب  دراد  رظن  رد 

.دنک یناسرزور  هب  ار  دوخ  تامدخ 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  :: و ...  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: Sourcing.irancell.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیما ینیرفآراک  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت لوا -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

5-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5521111 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/06/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یاراد یاهتکرش  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  یسمش  لاس  ود  تدم  هب  ار  دوخ  ( VPN  ) یزاجم یصوصخ  یطابترا  هکبش  یرادنا  هار  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن  راذگاو  تاطابترا  تاررقم و  میظنت و  نامزاس  زا  یمسر  زوجم  ینف و  تیحالص 

لایر یلایر 60.000.000.000  دروآرب  - 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 3.000.000.000  غلبم  زوجم -  تیحالص و  یاراد  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

64374026  - 64371123  - 02166437555 :: 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

ییاوه ییاوه ربیف   ربیف وو   گنیچنرتورکیم   گنیچنرتورکیم شور   شور هبهب   یرون   یرون ربیف   ربیف یاه   یاه هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 111 1

(( VPNVPN  ) ) یزاجم یزاجم یصوصخ   یصوصخ یطابترا   یطابترا هکبش   هکبش یرادنا   یرادنا هار   هار ناونع : : ناونع 1212

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

K40106-3104801016-A :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16  ات  دانسا   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو یایمیک   :: عبنم خرومعبنم تعاس 16   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5521205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش زاس  هریخذ  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 600.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ دک  الاک -  روما  مج  رجف  زاگ  شیالاب  مج  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا  یناشن  هب  مج ، رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  رازگ  هصقانم  هاگتسد  یناشن  مان و   :: سردآ سردآ
7559147127

07731682153  - 1456 :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیما ینیرفآراک  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093710000020 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5521210 :: هرازه هرازه :: 1401/06/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخارف   vpn یرادکناب متسیس  پاکب  طوطخ  یزادنا  هار  یا 5-1401 هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیما  ینیرفاراک  قودنص  هدننک :  رازگرب 

 ... نراقتم و تروص  هب  یناتسرش  هطقن  تهج 410   vpnl3 سیورس یزادنا  هار  بصن و  یرارقرب ،  زا  تسا  ترابع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناتسرهش  هطقن  تهج 410   vpnl3 سیورس یزاجم  یصوصخ  یطابترا  هکبش  یزادنا  هار  هرامش 1401-5  یمومع  هصقانم  دیدجت  نیمضت :  تاحیضوت 

11:00 تعاس : 1401/06/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دیما پ 518 ینیرفآراک  قودنص  نیطسلف  نادیم  تسرپرس و  هار  راهچ  نیب  یناقلاط  نارهت خ   ، 1416893931 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  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

هکبش هکبش زاس   زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

vpnvpn یرادکناب   یرادکناب متسیس   متسیس پاکب   پاکب طوطخ   طوطخ یزادنا   یزادنا هار   هار یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1414

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

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

1401/0006 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زبس هخاش   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5521393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هورگ 2)  ) رایس تاطابترا  هعسوت  یاه  هژورپ  لکد  یروآ  عمج  بصن و  دنارگ  ینارمع ، تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: tci.ir isfahan.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

1401/0005 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو توقای   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5521430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هورگ 5)  ) رایس تاطابترا  هعسوت  یاه  هژورپ  لکد  یروآ  عمج  بصن و  دنارگ و  ینارمع ، تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: isfahan.tci.ir tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رایس رایس تاطابترا   تاطابترا هعسوت   هعسوت یاه   یاه هژورپ   هژورپ لکد   لکد یروآ   یروآ عمج   عمج وو   بصن   بصن دنارگ   دنارگ ینارمع ، ، ینارمع تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1515

رایس رایس تاطابترا   تاطابترا هعسوت   هعسوت یاه   یاه هژورپ   هژورپ لکد   لکد یروآ   یروآ عمج   عمج وو   بصن   بصن وو   دنارگ   دنارگ ینارمع ، ، ینارمع تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1616

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

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

1401/0003 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهفصا رصع   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5521496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانسا رایس  تاطابترا  هعسوت  یاه  هژورپ  رد  لکد  یروآ  عمج  بصن و  دنارگ  ینارمع  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.RRK.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیما ینیرفآراک  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093710000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5521497 :: هرازه هرازه :: 1401/06/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و تیحالص  یاراد  یاه  تکرش  زا  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  لاوریاف   ) قودنص هکبش  تخاسریز  یتینما  یشزومآ  تامدخ  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمسر  زوجم 

دیما  ینیرفاراک  قودنص  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا و تاعالطا  یروانف  رظن  دروم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  دیما  ینیرفآراک  قودنص  هکبش  تخاسریز  یتینما  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

تینما
تینما  تاعالطا و  تاعالطا  یروانف  زاین  دروم  شزومآ 

19,266,753,000 یلام :  دروآرب 

لایر   963,338,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمومع  هصقانم  قیرط  زا  لاوریاف )  ) قودنص هکبش  تخاسریز  یشزومآ  تامدخ  تازیهجت و  دیرخ  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1401/06/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 518 تسرپرس  نابایخ  نیطسلف و  نادیم  نیب  ناقلاط  نابایخ   ، 1416893931 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  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

لکد لکد یروآ   یروآ عمج   عمج وو   بصن   بصن دنارگ   دنارگ ینارمع   ینارمع تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1717

قودنص قودنص تخاسریز   تخاسریز یتینما   یتینما تازیهجت   تازیهجت 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 :

زا 92 ھحفص 14 
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tci.ir :: عبنم 10/05/1401عبنم خروم  14 تعاس  :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5521633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رایس تاطابترا  هکبش  یرادهگن  یراکنامیپ  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

دابآ مالسا  یاتسور  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095087000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5521634 :: هرازه هرازه :: 1401/05/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب یراکمه  نمض  یرون  ربیف  حرط  یارجا  یارب  یداه  حرط  قبط  اتسور  یاه  نابایخ  یراذگ  هلول  یرافح و  تهج  دراد  رظن  رد  دابآ  مالسا  یرایهد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن  مادقا  تارباخم  هرادا 

ناردنزام  ـ رانکنودیرف ناتسرهش  دابآ  مالسا  یاتسور  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
یرون ربیف  حرط  یارجا  تهج  یداه  حرط  قبط  رتمولیک  ژارتم 6  هب  اتسور  یاه  نابایخ  لوا  زاف  یراذگ  هول  یرافح و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   60,000,000 نیمضت :  غلبم 

دادرارق فرط  راکنامیپ  هصقانم و  هدنرب  تیعضو  تروص  زا  هصقانم  یهگآ  هنیزه  رکذ  هب  مزال  دشاب  یم  هصقانم  هدنرب  هدهعرب  تاروسک  هیلک  نیمضت :  تاحیضوت 
هدنرب هدهع  هب  زاگ  بآ و  قرب ،  تارباخن ،  لباک  ریظن  تاسیسات  یلامتحا  یاه  تراسخ  ناربج  هنیزه  دریگ .  یمن  قلعت  هژورپ  هب  لیدعت  بیرض  ددرگیم .  رسک 

دشاب .  یم  هصقانم 
15:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دابآ مالسا  یاتسور  یزکرم ،  شخب  ناردنزام ،  ناتسا   ، 4753161619 یتسپ :  دک  رانکنودیرف ،  رهش :  ناردنزام ،  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

رایس رایس تاطابترا   تاطابترا هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن یراکنامیپ   یراکنامیپ ناونع : : ناونع 1919

یرون یرون ربیف   ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا تهج   تهج یداه   یداه حرط   حرط قبط   قبط اتسور   اتسور اهاه  یی   نابایخ   نابایخ یراذگ   یراذگ هلول   هلول وو   یرافح   یرافح ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 92 ھحفص 15 
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  یرادا  تقو  رخآ   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5521649 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشراهچ  زور   - 1401/05/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد  رتیپر  تیاس  کی  تیاس BTS و  جنپ  لیوحت  شیامزآ و  لکد و  ضیوعت  لکد ، بصن  نویسادنوف ، یارجا  درادرظنرد  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلامش ناسارخ 

:: 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 تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/04هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5521674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاوه لباک  هکبش  یرادهگن  یراکنامیپ  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

ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد   رتیپر   رتیپر تیاس   تیاس کیکی   وو     BTSBTS تیاس   تیاس جنپ   جنپ لیوحت   لیوحت وو   شیامزآ   شیامزآ وو   لکد   لکد ضیوعت   ضیوعت لکد ، ، لکد بصن   بصن نویسادنوف ، ، نویسادنوف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2 12 1

ییاوه ییاوه لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن یراکنامیپ   یراکنامیپ ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 92 ھحفص 16 
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نامرک هقطنم  تارباخم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف  دیدمت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هرامش 2  :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ریفس  :: عبنم :: 1401/05/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5521721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاوه لباک  هکبش  یرادهگن  یراکنامیپ  نوماریپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: tci.ir kerman.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: tadarokat.ker@tci.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

هعقاو  :: عبنم خرومعبنم ات  رگید و  هتفه  ود  تدم  هب  تاکاپ   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5521934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رایس تاطابترا  هکبش  یرادهگن  یراکنامیپ  نوماریپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  :: و ...  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.ir www.kerman.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاوه ییاوه لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن یراکنامیپ   یراکنامیپ نوماریپ   نوماریپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2323

رایس رایس تاطابترا   تاطابترا هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن یراکنامیپ   یراکنامیپ نوماریپ   نوماریپ ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 92 ھحفص 17 
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ناردنزام هقطنم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/10-م-ب یهگآ یهگآ هرامش   زا 1401/5/3هرامش  - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لامش ربخ   :: عبنم خرومعبنم تیاغل  زا 1401/05/22  - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5521951 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14   - 1401/05/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

HUAWEI 5616 هاگتسد دیرخ 150  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

باسح هب  زیراو  دقن  هجو  ای  ناردنزام  هقطنم  تیریدم  ناریا  تارباخم  تکرش  هجو  رد  یکناب  ربتعم  همانتنامض  لایر -  هدرپس 3.354.820.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
...یهگآ  رد  جردنم  ماج 

.تسا ناگدنرب  / هدنرب هدهعب  یسانشراک  اه و  یهگآ  هب  طوبرم  یاه  هنیزه  هیلک 

اهدادرارق  دیرخ و  هرادا  ناردنزام  هقطنم  تارباخم  تیریدم  سردم  لباب خ  تفایرد   :: سردآ سردآ
ناردنزام هقطنم  تارباخم  تیریدم  هناخریبد  سردم  لباب خ  لیوحت :

32362241-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32323332-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: 1401/م/5 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم :: 1401/05/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5522216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع هصقانم  قیرط  زا  ار  هصقانم  دانسا  حرش  هب  یرون  یوفاک  تازیهجت  یرادیرخ  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاف5521063 هس  روتنک  عاونا  روتکنژید - هاگتسد  روتکاتنک - عاونا  هحفص 8)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

کناب5521154 یاه  کمایپ  تفایرد  لاسرا و  تامدخ  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5521180ftth رتسب رد  تارباخم  نهپ  دناب  یاه  سیورس  یریاد  شورف و  هحفص 5)یبایرازاب ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

HUAWEI  5616HUAWEI  5616 هاگتسد   هاگتسد   150150 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

یرون یرون یوفاک   یوفاک تازیهجت   تازیهجت یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 92 ھحفص 18 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

5521351FDD یژولونکت اب   RRU یموب هناماس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5521434 تحت  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 24)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ینامزاس و5521566 درکلمع  تیریدم  هناماس  صوصخ  رد  لاعف  یاه  تکرش  یبایزرا  ییاسانش و 
نانکراک یدرف  درکلمع  تیریدم 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تدم 55219136 هب  یرهش  یاه  سیورس  هئارا  هچراپکی  مرفتلپ  رارقتسا  یزادنا و  هار  هژورپ  یراذگاو 
هام

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5522184GIS هیاپ رب  کالما  هحفص 5)یزیمم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  هدرشف  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001111000048 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لداعت  :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5520769 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  یاه  نادرگرب  رود  بولطم  یرادرب  هرهب  یزاس و  نمیا  حالصا ، یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش  هام  ارجا 18  تدم 

لایر دروآرب 201.578.965.002  غلبم 

تیریدم و نامزاس  زا  یربارت  هار و  هیاپ 5  لقادح  همانیهاوگ  یاراد  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  هیلک  لایر -  نیمضت 10.031.580.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب روشک  یزیر  همانرب 

هناخریبد فکمه  هقبط  یرادنامرف  یوربور  ردص  یدهلا  تنب  راولب  هاشنامرک  فلا  تکاپ  هئارا  تاعالطا و  تفایرد  رازگ و  هصقانم   :: سردآ سردآ

مان تبث  رتفد  سامت 02141934  زکرم   08338249912 - 14 :: نفلت نفلت
85193768 - 88969737

setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یاه   یاه نادرگرب   نادرگرب رود   رود بولطم   بولطم یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا حالصا ، ، حالصا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 92 ھحفص 19 
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رهگ لگ  هقطنم  تیریدم  نارمع و  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 13:30عبنم  - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5521165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهگ لگ  هقطنم  گنهرف  رگنهآ و  ناگدننار ، نارگراک ، رباعم  ینمیا  تازیهجت  مئالع و  یشک ، طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 1/393/465/881  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هینبا ای  یربارت  هار و   5

رقتسم گنیدله  یاه  نامتخاس  رهگ  لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش  زاریشلا ، ناجری -  روحم س  هداج  رتمولیک و  ناجریس -  : تاداهنشیپ دانسا ، لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
رهگ لگ  هقطنم  تیریدم  نارمع و  هعسوت ، تکرش  اه  کولب  هپت ، رب 

یدرولب یاقا   09131420642 :: 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

درجورب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5521181 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/05/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  اغچ  هپت  تمالس  هداج  غارچ  هیاپ  بصن  دیرخ و  یفجن و  هلا  تیآ  نادیم  تلافسآ  یزاسریز و  یرادرب ، کاخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  روشک  یزیر  همانرب  تیریدم  نامزاس  یوس  زا  هدش  یدنب  هبتر  حالص و  یذ  یاهتکرش 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت وو   مئالع   مئالع یشک ، ، یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 2828

نادیم نادیم تلافسآ   تلافسآ وو   یزاسریز   یزاسریز یرادرب ، ، یرادرب کاخ   کاخ ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 92 ھحفص 20 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8qe64asetxzdr?user=37505&ntc=5521165
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5521165?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4j99nt3g4mgfv?user=37505&ntc=5521181
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5521181?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

2001005315000045 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/5/4  دانسا  تفایرد   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ardabilcity.ir :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5521244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدق  لپ  ینتب  حوطس  یزیمآ  گنر  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 45.548.865.000 

هام ارجا 3  تدم 

یاراد اه  تکرش  شزرو -  نادیم  هبعش  تارداص  کناب  دزن  رهپس 0106630762004  باسح  هرامش  هب  زیراو  لایر  نیمضت 2.278.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه  هجدوب -  همانرب و  نامزاس  زا  هینبا  ای  هار و  تیحالص 

یرادرهش هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12/30هرامش ات  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5521696 :: هرازه هرازه :: 1401/05/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 5 حطس  رباعم  تهج  یتلافسآ  یاه  هاگتعرس  یزیمآ  گنر  هدایپ ، رباع  کولب  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هرامش هب  لایر  غلبم 1.000.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  یهگا -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  هدرپس  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  یهگآ -  رد  جردنم  باسح 

لوا هقبط  رد  عقاو  جرک  یرادره  هناخریبد ش  لالب -  راولب  دیحوت -  نادیم  جرک -  لیوحت :  :: سردآ سردآ

02635892423 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.karaj.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

لپلپ ینتب   ینتب حوطس   حوطس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3030

رباعم رباعم تهج   تهج یتلافسآ   یتلافسآ یاه   یاه هاگتعرس   هاگتعرس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر هدایپ ، ، هدایپ رباع   رباع کولب   کولب یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 92 ھحفص 21 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tzgp4rqe89jb4?user=37505&ntc=5521244
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یاه کرهش  کچوک و  عیانص  نامزاس  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا یتعنص 

زربلا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/05/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5522081 :: هرازه هرازه داهنشیپ 1401/08/10دکدک   رابتعا  خیرات   - 1401/05/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زربلا دیما  یتعنص  کرهش  رد  اهراولب  یکتلغ  ینتب  هدنامیقاب  یراذگلودج  یزاسریز  یرادربکاخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 75/112/523/997  غلبم 

هار  هبتر 5  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 3/760/000/000  غلبم 

:: سردآ سردآ

7-02634645802 :: 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

ناهفصا ناتسرهش  قرب  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحمر  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

40114058 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ابیز ناهفصا   :: عبنم :: 1401/05/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5522119 :: هرازه هرازه :: 1401/05/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنره ناتسرهش  قرب  روما  یرادرب  هرهب  دحاو  رباعم  ییانشور  ثداوح و  هکبش و  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1/300/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دنیامن لیوحت  روما ، هناخریبد  ناهفصا -  قرش  یحاون  قرب  تیریدم  دابآ - نالیج  یاتسور  نان -  ناهفصا - هداج   :: سردآ سردآ

مانتبث 88969737- ترفد  سامت 02141934 - زکرم  - 34122953-031 :: نفلت نفلت
85193768

http://tender.tavanir.org.ir-http://iets.mporg.ir- :: تیاسبو تیاسبو
http://eepdc.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراذگلودج یراذگلودج یزاسریز   یزاسریز یرادربکاخ   یرادربکاخ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3232

رباعم رباعم ییانشور   ییانشور وو   ثداوح   ثداوح وو   هکبش   هکبش تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 3333

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

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

زا 92 ھحفص 22 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

روشک لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

روهمج  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5522167 :: هرازه هرازه تعاس 13دکدک    - 1401/05/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم  ناتسا  رد  عقاو  رتمولیک  لوط 120  هب  یرتم  یلصفم 6  یسرجوین  بصن  تخاس و  حلاصم ، هیهت  ییارجا  تایلمع  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  تدم 36 

لایر دروآرب 2.115.000.000.000 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  درایلیم  نیمضت 48  غلبم  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیرف نابایخ  یدرگتسد -  دیحو  نابایخ  سردم - هارگرزب  نارهت -  یناشن  هب  روشک  لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  تکرش  : رازگ هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
شرآ راولب  شبن  راشفا - 

02188728917 - 8 :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.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

یرتم یرتم   66 یلصفم   یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   تخاس   تخاس حلاصم ، ، حلاصم هیهت   هیهت ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3434

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

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

زا 92 ھحفص 23 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6ssum4algnptr?user=37505&ntc=5522167
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

تمص شرتسگ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5521056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

STRADDLE CARRIER یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 FINNED TUBE

A SHCROFT PRESSURE GAUGES
 P/F OMS VALVES

تسارح یلرتنک  تازیهجت 
هرادج ود  هرجنپ 
CASKET

یداتس هنادرم - یمرچ  شفک 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.cure.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایگنهرف هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2000092161000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5521434 :: هرازه هرازه :: 1401/05/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایگنهرف ) هاگشناد  ) یررهش حتفم  دیهش  سیدرپ  هکبش  تحت  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایگنهرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

دانسا قباطم  هکبش  تحت  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1401/05/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ملعم تیبرت  هچوک  یدازحرف  راولب  تعنص  نادیم  نارهت   ، 1998963341 یتسپ :  دک  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - STRADDLE CARRIER -  FINNED TUBE -  ASHCROFT PRESSURE GAUGES -  P/F OMS VALVES -  C2CL4STRADDLE CARRIER -  FINNED TUBE -  ASHCROFT PRESSURE GAUGES -  P/F OMS VALVES -  C2CL4 ناونع : : ناونع
یداتس یداتس هنادرم - - هنادرم یمرچ   یمرچ شفک   شفک  -  - GASKETGASKET هرادج -  -  هرادج ودود   هرجنپ   هرجنپ تسارح -  -  تسارح یلرتنک   یلرتنک تازیهجت   تازیهجت

3535

هکبش هکبش تحت   تحت هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 92 ھحفص 24 
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(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5520738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب   CTC زکارمو گنیچپسیدزکرم  لاوریافدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000050 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زادرپ مایپ  یطابترا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  قیرط  یتراجت  مان  یددع  نتراک 1   TU60 لدم تادیدهت  هچراپکی  تیریدم  متسیس  لاوریاف  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالعتسادانسا مالعتسادانسا ساسارب   ساسارب   CTCCTC  زکارمو زکارمو گنیچپسیدزکرم   گنیچپسیدزکرم لاوریافدیرخ   لاوریافدیرخ ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 92 ھحفص 25 
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نانمس ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5520757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تادنتسم  قبط  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  مرف  لیمکت  یتسپدک و  تاعالطا  یزاسدکوئژ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001528000026 زاین :  هرامش 

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

ددع 17167 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

3332277-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5520760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامزاس  CORPORATE شیوداپ سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  ددع  1050 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105001178 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 1050 دادعت : 
1401/05/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

3117623-0912  ، 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

تسویپ تسویپ تادنتسم   تادنتسم قبط   قبط یمالسا   یمالسا بالقنا   بالقنا نکسم   نکسم داینب   داینب مرف   مرف لیمکت   لیمکت وو   یتسپدک   یتسپدک تاعالطا   تاعالطا یزاسدکوئژ   یزاسدکوئژ ناونع : : ناونع 3838

ینامزاس ینامزاس   CORPORATECORPORATE  شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن ددع   ددع 10501050 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 3939

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

5520850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قبط  هدنورپ  هب  طوبرم  تاعالطا  هیلک  دورو  تبث و  لماک و  تایوتحم  اب  یرادرهش  ینامتخاس  یاه  هدنورپ  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101005643000018 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  درجالیم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هرقف 3000 دادعت : 

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

یتسویپ تساوخرد  قبط  هدنورپ  هب  طوبرم  تاعالطا  هیلک  دورو  تبث و  لماک و  تایوتحم  اب  یرادرهش  ینامتخاس  یاه  هدنورپ  نکسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3855165446 یتسپ :  دک  جع ، )  ) رصع یلو  نابایخ  درجالیم -  رهش  کارا  ناجیمک ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35554204-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35553055-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5521246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشرافس هناماس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000120 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جیسب  یاهورین  زاین  دروم  تاعالطا  تسیل  یهدناماس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هام  دادارق 4  تدم 

یلماع مناخ  - 02158376642 سامت : تاعالطا 

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

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

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش یرادرهش ینامتخاس   ینامتخاس یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 4040

یشرافس یشرافس هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141
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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 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

5521392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم طیارش و  تسیمازلا  مالعتسا  مرف  لیمکت  تازیهجت .  تالآ و  نیشام  تاریمعت  یرادهگن و  رارفا  مرن.هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا مالعتسا  مرف  لیمکت  .دشابیم  تسویپ 

1101092297000740 زاین :  هرامش 
ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هزاس عمتجم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  اهوردوخ  تازیهجت و  تالآ و  نیشام  تاریمعت  یرادهگن و  عماج  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ایرآ رتسگ  وترپ  ناماس  یطابترا  یتاعالطا و  یاه  هزاس  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم  ایرآ  رتسگ  وترپ  ناماس  یطابترا  یتاعالطا و  یاه 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم طیارش و  .تسیمازلا  مالعتسا  مرف  لیمکت  .تسویپ  طیارش  اب  تازیهجت  تالآ و  نیشام  تاریمعت  یرادهگن و  رارفا  مرن.هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا مالعتسا  مرف  لیمکت  روتکاف و  شیپ  لاسرا  .دشابیم  تسویپ 

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

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

32571152-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورهاش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

17673 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shahrood.ir :: عبنم خیراتعبنم ات  رثکادح   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5521556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لنسرپ  هب  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ، هارمه  هب  یاکسا  ارپسک  سنسیال  سوریو  یتنآ  ددع  دیرخ 400  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 2.000.000.000 

یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 100.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02331555410 :: 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

تازیهجت تازیهجت وو   تالآ   تالآ نیشام   نیشام تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن رارفا   رارفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4242

لنسرپ لنسرپ هبهب   شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن هارمه   هارمه هبهب   یاکسا   یاکسا ارپسک   ارپسک سنسیال   سنسیال سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ددع   ددع   400400 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

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

5521831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کنارت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000007000265 زاین :  هرامش 

هجراخ روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 
دشابیم قاصلا  یتسویپ  کرادم  رد  دیرخ  تساوخرد  زیر  - 

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

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

ههام یلام 2 هیوست  رابنا  رد  لیوحت  سانشراک  دیئات  دروم  هدوزفا  شزرا  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1136914811 یتسپ :  دک  هجراخ ،  روما  ترازو  دحتم - للم  نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61153880-021  ، 61153553-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66743149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کنارت کنارت ناونع : : ناونع 4444

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 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

5521845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم طیارش و  تسیمازلا  مالعتسا  مرف  لیمکت  تازیهجت .  تالآ و  نیشام  تاریمعت  یرادهگن و  رارفا  مرن.هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا مالعتسا  مرف  لیمکت  .دشابیم  تسویپ 

1101092297000741 زاین :  هرامش 
ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هزاس عمتجم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  اهوردوخ  تازیهجت و  تالآ و  نیشام  تاریمعت  یرادهگن و  عماج  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ایرآ رتسگ  وترپ  ناماس  یطابترا  یتاعالطا و  یاه  هزاس  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم  ایرآ  رتسگ  وترپ  ناماس  یطابترا  یتاعالطا و  یاه 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم طیارش و  .تسیمازلا  مالعتسا  مرف  لیمکت  .تسویپ  طیارش  اب  تازیهجت  تالآ و  نیشام  تاریمعت  یرادهگن و  رارفا  مرن.هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا مالعتسا  مرف  لیمکت  روتکاف و  شیپ  لاسرا  .دشابیم  تسویپ 

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

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

32571152-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تازیهجت تازیهجت وو   تالآ   تالآ نیشام   نیشام تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن رارفا   رارفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد -  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5521868 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هعلاطم  تسویپ   ) یبط صیخشت  هاگشیامزآ  تیفیک  لرتنک  یزاس و  درادناتسا  عماج  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091284000004 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد    تنواعم  هدننک :  رازگرب 
( ددرگ هعلاطم  تسویپ   ) یبط صیخشت  هاگشیامزآ  تیفیک  لرتنک  یزاس و  درادناتسا  عماج  رازفا  مرن  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هخسن  6 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  لیمکت و  تیئور  زا  سپ  یتسویپ  کرادم  -09155323997 هاگشیامزآ لوئسم  سامت  هرامش  ددرگ -  هعلاطم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9546915169 یتسپ :  دک  کی ،  ینرق  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52239314-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52238137-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  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   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5521884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نهآ هار  تکرش  دنیآرف  رب  ینتبم  یاه  هناماس  دیلوت  رازبا  رارقتسا  یزادنا و  هار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000034 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/05/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519733111 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  یزکرم  نامتخاس  اقیرفآ  راولب  یادتبا  نیتناژرآ  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55128420-021  ، 55127388-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبط یبط صیخشت   صیخشت هاگشیامزآ   هاگشیامزآ تیفیک   تیفیک لرتنک   لرتنک وو   یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4646

نهآ نهآ هار   هار تکرش   تکرش دنیآرف   دنیآرف ربرب   ینتبم   ینتبم یاه   یاه هناماس   هناماس دیلوت   دیلوت رازبا   رازبا رارقتسا   رارقتسا وو   یزادنا   یزادنا هار   هار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کارا یتعنص  هاگشناد   :: 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   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5521886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاس یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004243000026 زاین :  هرامش 

کارا یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

همانرب 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دراد تسویپ  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818141167 یتسپ :  دک  .کارا ،  یتعنص  هاگشناد  هاگشناد - نابایخ  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400423-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33670020-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5521987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیربت س )  ) ارهزلا یا  هفرح  ینف و  هدکشزومآ  رد  یرتویپماک  تیاس  یزادنا 2  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093059000021 زاین :  هرامش 

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

یرتویپماک تیاس  ود  1 دادعت : 
1401/06/25 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32808999-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32809955-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیاس تیاس یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 4848

زیربت زیربت سس ) )  ) ) ارهزلا ارهزلا یایا   هفرح   هفرح وو   ینف   ینف هدکشزومآ   هدکشزومآ ردرد   یرتویپماک   یرتویپماک تیاس   تیاس   22 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 4949

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

5522056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  مرف  رد  هدش  رکذ  طیارش  تاصخشم و  قباطم   CISCO ISE PLR نژرو نیرخآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : 

1101091574000503 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینامرف دیشرف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   ASA5500-SC-20 لدم سنسیال  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

تسویپ مالعتسا  مرف  رد  هدش  رکذ  طیارش  تاصخشم و  قباطم   CISCO ISE PLR نژرو نیرخآ  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : 

.دشاب یم  یمازلا  ...و  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ 

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

32912726-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک ناریا   ناریا هجوت :  :  هجوت تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف ردرد   هدش   هدش رکذ   رکذ طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   CISCO ISE PLRCISCO ISE PLR نژرو   نژرو نیرخآ   نیرخآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   هباشم   هباشم

5050

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

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

زا 92 ھحفص 33 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/eev8qsstph2va?user=37505&ntc=5522056
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5522056?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسلگ ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5522377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.هام 1 تدمب رود  هار  زا  ینفلت و  تروصب  تامدخ  هئارا  تهج  رد  نآ   CRM هخسن هارمه  هب  سامت  زکرم  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005147000296 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناگرگ ناتسلگ ،  لیوحت :  لحم 

یراذگراب ، ناگدنهد داهنشیپ  تکرش  تاعالطا  یراذگراب.دشاب  اتفا  یهاوگ  یارادو  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یدنب  هبتر  یاراددیاب  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم لاطبا  هدننک  تکرش  داهنشیپ  تروصنیاریغ  رد  دشابیم  یمازلا  هدننک  تکرش  یاهتکرش  تارغت  یهگآ  نیرخآ  سیسات و  نامز  زا  همانساسا 

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

32426306-017  ، 32480326-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480317-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یاهفرح یاهفرح یاهنامزاس   یاهنامزاس وو   نایامرفراک   نایامرفراک راک ، ، راک وو   بسک   بسک هبهب   طوبرم   طوبرم وضع   وضع یاراد   یاراد یاهنامزاس   یاهنامزاس یاهتیلاعف   یاهتیلاعف ناونع : : ناونع 5151
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ناگزمره ناتسا  زاگ  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 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

5520952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشمو  تسیل  قبط  گنیروتینام  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092421000176 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم   1600x2100x600 mm زیاس  V 230 ژاتلو عوبطم  هیوهت  یاه  متسیس  گنیروتینام  لرتنک و  دربراک   M-HCP01 لدم  HVAC لرتنک ولبات  الاک :  مان 
ایسآ کینورتکلا  نالیم  هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ  کینورتکلا  نالیم 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لماک ینف  تاصخشم  یتسیاب  ناگدنشورف  هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دکناریازاو  دشاب  یم  مالعتسا  مرفرد  هدش  جرد  طیارشو  تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.درادن یضارتعا  هنوگچیه  قح  هدنشورفو  در  هدنشورف  یلامداهنشیپ  تروصنیا  ریغرد  دنیامن  زاین  تسویپار  یداهنشیپ  یالاک 

7915996489 یتسپ :  دک  ناتسا ،  زاگ  نامتخاس  - هاگشناد نابایخ  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32197316-076  ، 33675568-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32194097-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5521671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

149205 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

چیئوس یتیمیسکارپ  چیئوس و  لول  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/01/29 عورش :  خیرات 
1401/02/10 نایاپ :  خیرات 

1401/05/05 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5521819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت قباطم  ماخ  تومیر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000331 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
ناراک کینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم  کیسالک  یتراجت  مان   giga code smart لدم یلرتنک  یاه  متسیس  ماخ  لرتنک  تومیر  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه نفلت  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  تسا .  دات  دروم  یگنهامه  اب   NSP ماخ تومیر  ددع  تسا و 100  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعیفش 75358219 دشاب .  یم  یمازلا  ینف  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  لاسرا  دنویسوم .  یاقآ  روبص /  یاقآ   64573103-4 : 

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس یتیمیسکارپ   یتیمیسکارپ وو   چیئوس   چیئوس لول   لول ناونع : : ناونع 5353

ماخ ماخ تومیر   تومیر ناونع : : ناونع 5454
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گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

KPC-1041-PHS-15103-KM :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5521897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  قباطم   BUTTERFLY VALVE نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ - 

:: 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

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

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

:: YPGMC-75-1401-576-خ یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-05-09هرامش عورش 05-05-1401  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5521912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GE: ربمان تراپ   Fenwal: 17343-113-950 F ربمان تراپ   F9 یاه دلوم  گنیتیافریاف  متسیس  یترارح  روتکتد  گنیتیافریاف  روسنس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلاددع ، دادعت 5   Fenwal دنرب :   287A1321P002

:: 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

BUTTERFLY VALVEBUTTERFLY VALVE  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 5555

گنیتیافریاف گنیتیافریاف متسیس   متسیس یترارح   یترارح روتکتد   روتکتد گنیتیافریاف   گنیتیافریاف روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 5656

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

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

KPC-1042-PHD-15119-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5521917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  قباطم   RESTEK ELECTRONIC LEAK DETECTOR 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

نوراک تعنص  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

KARUN-701-54010028 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/08هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5521966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

tcvtype11 تکرحراکدوخ هدننک  لرتنک   ls-08-06 چوس لول  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RESTEK ELECTRONIC LEAK DETECTORRESTEK ELECTRONIC LEAK DETECTOR نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5757

tcvtype11tcvtype11 تکرحراکدوخ تکرحراکدوخ هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک   lsls -- 0808 -- 0606 چوس   چوس لول   لول 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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هدنل یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5522074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیاپ یاه  برود ن ی  بصن  لمح و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنل ه رهش  حطس  یریوصت 

1101050070000015 زاین :  هرامش 
دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  هدنل  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7574145775 یتسپ :  دک  هدنل ،  یرادرهش  - هدنل هدنل ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32462205-074  ، 32462299-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32462299-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

tenders.sabaom.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5522149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مق یبیکرت  لکیس  هاگورین  یزاگ  دحاو  یاهروسرپمک  یاه 17،18،19  فیدر  زا  کیره  زا  مگارفاید  تس  کی  لیوحت  هیهت و  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

رهش رهش حطس   حطس یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

مگارفاید مگارفاید تستس   کیکی   لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6060

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

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

زا 92 ھحفص 39 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/u2bquh6e58h3f?user=37505&ntc=5522074
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5522074?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cfdfmdjdy72x3?user=37505&ntc=5522149
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5522149?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

5522228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

151825 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

کینوسارتلآ حطس  روسنس  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/05/04 عورش :  خیرات 

1401/05/11 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

ناتسزوخ ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5522331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  رد  جردنم  تاقلعتم  هارمهب  تاعالطا  یروآ  عمج  هاگتسد  هلاناک  تشه  یرتم  هلت  یولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005744000348 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دارآ تعنص  اکست  هدننک  هضرع  عجرم  اکست  یتراجت  مان   TSA-EP12040400 لدم یرتم  هلت  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( اضما رهم و  دات ( لمح و  الاک و  هیهت  .تسا  ناتسزوخ  افبآ  باسحیذ  طسوت  لیوحت  نامز  دیسررس و  یریگیپ  اب  هنازخ  دانسا  تروصب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  مالعتسا  هدنرب  هدهعرب  ناتسزوخ  افبآ  ینف  ناسانشراک  زا  ینف  دات  ذخا  ربتعم و  یتناراو  یتناراگ و  هیارا  تسویپ و  ینف  تاصخشم 

6155835334 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  لوا  هکلف  سراپنایک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360083-061  ، 33600835-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33600835-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینوسارتلآ کینوسارتلآ حطس   حطس روسنس   روسنس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6161

یتسویپ یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ردرد   جردنم   جردنم تاقلعتم   تاقلعتم هارمهب   هارمهب تاعالطا   تاعالطا یروآ   یروآ عمج   عمج هاگتسد   هاگتسد هلاناک   هلاناک تشه   تشه یرتم   یرتم هلت   هلت یولبات   یولبات ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5522434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قباطم  هتسب /  دادعت 40   GASTEC تکرش تخاس   CAT NO:4H اهزاگرد  H2S یریگ هزادنا  روتکتد  بویت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ / 

1101092447000497 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دامتعا ایرآ  رهم  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   GASTEC هدنزاس عجرم  یددع  هتسب 10   4LL لدم دیفلوس  نژوردیه  روتکتد  بویت  الاک :  مان 
بونج

هتسب 40 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  تسویپ /  تاصخشم  قباطم  هتسب /  دادعت 40   GASTEC تکرش تخاس   CAT NO:4H اهزاگرد  H2S یریگ هزادنا  روتکتد  بویت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  فرصم  خیرات  لاسود  لیوحت  نامز  هدنشورف /  هنیزه  اب  هاگشیالاپرد  لیوحت  تسا /  هباشم 

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492845-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

CAT NO:4HCAT NO:4H  اهزاگرد اهزاگرد   H2SH2S یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روتکتد   روتکتد بویت   بویت ناونع : : ناونع 6363

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

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

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

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

5520857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ حرش  قباطم   ) قیرح نالعا  متسیس  مزاول  ملق  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079000481 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هناماس ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Heat Detector لدم الاب  ترارح  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعلاطم  تسویپ 

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188682-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: 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

(( تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم  ) ) قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس مزاول   مزاول ملق   ملق هسهس   ناونع : : ناونع 6464
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ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5522429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ABC موینومآ تافسفونوم  هیاپ  هدننک  شوماخ  ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  یزکرم  کناب  دامادریم  نامتخاس  ات  ییاجباج  لمح و  هنیزه 

1201004010000136 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 

مارگولوه یاراد  درادناتسا 3434 و  یاه  نک  شوماخ  شتآ  عاونا  یکیزیف  ییایمیش و  تاصخشم  کی  لودج  اب  قباطم  زور و  دیلوت  تسیاب  یم  رظن  دروم  ردوپ  - 
.ددرگ هئارا  کناب  هب  تسیاب  یم  اه  هتسب  ربمان  لایرس  یمامت  نینچمه  .دشاب  تکاپ  ای  هتسب  ره  تباب  دات  یهاوگ  و 

یئایمیش تالوصحم  الاک :  هورگ 
مرگولیک  3,075 دادعت : 

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

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  یزکرم  کناب  دامادریم  نامتخاس  ات  ییاجباج  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1135931496 یتسپ :  دک  هرامش 213 ،  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64464218-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: 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

ABCABC موینومآ موینومآ تافسفونوم   تافسفونوم هیاپ   هیاپ هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 6565
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ناردنزام یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5522433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم و یاه  تیاس  اهرابنا ، یرادا ، یاه  نامتخاس  اه ، هاگتسیا   ) تکرش قیرح  ءافطا  یاه  لوسپک  یسرزاب  دیدزاب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1401 یهافر ) یشزرو و  هعومجم 

1101001224000099 زاین :  هرامش 
ناردنزام یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1402/05/05 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن لصاخ  سامت  یدزیا  یاقآ  یلخاداب 3521  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم خروم 1401/05/11  هبنش  هس  زور  حبص  تعاس 11  تکاپ  شیاشگ 

 : یتسپ دک  ییاراد ،  یداصتقا و  روما  نامزاس  بنج  بلط -  دزیا  دیهش  هچوک  یدازآ -  راولب  ینیمخ -  ماما  نادیم  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4815715891

33360612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360803-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیتیافریاف5521912 متسیس  یترارح  روتکتد  گنیتیافریاف  هحفص 34)روسنس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5521917RESTEK ELECTRONIC LEAK DETECTOR هحفص 34)نیمات یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5522434CAT NO:4H اهزاگرد  H2S یریگ هزادنا  روتکتد  هحفص 34)بویت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  3434   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

وو یتارباخم   یتارباخم یاه   یاه تیاس   تیاس اهرابنا ، ، اهرابنا یرادا ، ، یرادا یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس اهاه ، ، هاگتسیا   هاگتسیا  ) ) تکرش تکرش قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا یاه   یاه لوسپک   لوسپک یسرزاب   یسرزاب وو   دیدزاب   دیدزاب ناونع : : ناونع
(( یهافر یهافر وو   یشزرو   یشزرو هعومجم   هعومجم

6666
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دالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تانیاق

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5520803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جیروتسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094375000419 زاین :  هرامش 

تانیاقدالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نیدار یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE msa 2062 لدم هنایار  جیروتسا  نس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هنایار دربهار 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا مرف  یاضما  لیمکت و  مدع.تسا  هدیدرگ  هئارا  تسویپ  لیاف  رد  یتساوخرد  دادعت  الاک و  قیقد  تاصخشم  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  عمتجم  نیا  طیارش  یمامت  لوبق  هلزنم  هب  عمتجم ، یاهب 

9766159988 یتسپ :  دک  تانئاق ،  دالوف  عمتجم  کولبمین  رهش  تانئاق - ناتسرهش  یبونج - ناسارخ  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32540101-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32540118-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارا هاگشناد   :: 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 18 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5520818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  تنرتنیا  یزادنا  هار  تهج   Active تازیهجت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004598000092 زاین :  هرامش 

کارا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک  متسیس  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم   SMC یتراجت مان   SMC6128PL2 لدم  managed with POE تروپ هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3815688138 یتسپ :  دک  کارا ،  هاگشناد  یتشهبدیهش  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32621682-086  ، 32621530-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32621531-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جیروتسا جیروتسا ناونع : : ناونع 6767

تنرتنیا تنرتنیا یزادنا   یزادنا هار   هار تهج   تهج   ActiveActive تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6868
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کارا هاگشناد   :: 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 20 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5520940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  تنرتنیا  یزادنا  هار  تهج   Passive تازیهجت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004598000093 زاین :  هرامش 

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

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3815688138 یتسپ :  دک  کارا ،  هاگشناد  یتشهبدیهش  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32621682-086  ، 32621530-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32621531-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

5521097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگنهامه 35911518-35911500 نفلت  تسویپ / تسیل  تاعالطا  قباطم  / نفلت یشک  لباک  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000337 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
لوط هرقرق  یدنب  هتسب  عون   mm 0/6 رطق جوز  هتشر 25  دادعت   PVC شکور سنج  نلیتا  یلپ  قیاع  سنج  سم  یداه  سنج   J-2YY یتارباخم لباک  الاک :  مان 

نایواک لباک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم 
رتم 1 دادعت : 

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

.ددرگ یم  لاطبا  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغرد  ددرگ - یراذگراب  هناماس  رد  هدش  لیمکت  هعلاطم و  یاهب  شسرپ  مرف  - 1 :: 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

35911741-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا یزادنا   یزادنا هار   هار تهج   تهج   Pass ivePass ive تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6969

نفلت نفلت یشک   یشک لباک   لباک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7070

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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زاوها نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5521100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

overlay اب یکشم -  یگنر  سامت  نودب  دنمشوه  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000141000166 زاین :  هرامش 

نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FUDAN هدنزاس عجرم   Mifare 1K لدم  9x5 cm زیاس یگنر  ور  کی  سامت  نودب  دنمشوه  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 

رتسگ ناهج  هراتس  ناروانف 
ددع 400 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36522425-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5521146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم رادقمب 200 - S پیات لپوکومرت  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001469000414 زاین :  هرامش 

نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140200 لدم  m 20 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/05/09 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رادیرخ هدهعب  لمح  هنیزه  ههامکی - تخادرپ  . 09158717099 یدابا لیعامسا  بانج  ینف  سانشراک  رتم -  رادقمب 200 - S پیات لپوکومرت  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

overlayoverlay اباب   یکشم -  -  یکشم یگنر   یگنر سامت   سامت نودب   نودب دنمشوه   دنمشوه تراک   تراک ناونع : : ناونع 7171

رتم رتم 200200 رادقمب   رادقمب - - SS پیات   پیات لپوکومرت   لپوکومرت لباک   لباک ناونع : : ناونع 7272

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

5521254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ملق دادعت 6  : ) تسویپ مالعتسا  مرف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  قباطم   pach cable تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000500 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

: تسویپ مالعتسا  مرف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  قباطم   pach cable :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ملق  یتساوخرد 6  مالقا  دادعت   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : 

.دشاب یم  یمازلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ 

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

32912726-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ملق ملق   66 دادعت   دادعت : ) : ) تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف ردرد   هدش   هدش رکذ   رکذ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   pach cablepach cable ناونع : : ناونع 7373

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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دالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تانیاق

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5521358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SAN SWITCH چیوس - نس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094375000422 زاین :  هرامش 

تانیاقدالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نیدار یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE msa 2062 لدم هنایار  جیروتسا  نس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هنایار دربهار 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/17 زاین :  خیرات 
تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا مرف  یاضما  لیمکت و  مدع.تسا  هدیدرگ  هئارا  تسویپ  لیاف  رد  یتساوخرد  دادعت  الاک و  قیقد  تاصخشم  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  عمتجم  نیا  طیارش  یمامت  لوبق  هلزنم  هب  عمتجم ، یاهب 

9766159988 یتسپ :  دک  تانئاق ،  دالوف  عمتجم  کولبمین  رهش  تانئاق - ناتسرهش  یبونج - ناسارخ  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32540101-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32540118-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SAN SWITCHSAN SWITCH چیوس - - چیوس نسنس   ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یا هقطنم  قرب  یماهس  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   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5521406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" دشاب یم  هباشم  هدش  فیرعتدک  ناریا   " یرون ربیف  لوژام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000170 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناشیدناون هدننک  هضرع  عجرم   DEUTZ هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DEUTZ یتراجت مان   SERMOD 1.0 لدم  PLC هاگتسد یطابترا  لوژام  الاک :  مان 
ماس راک  بسک و 

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

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  تسا  رکذب  مزال  .دشابیم  یمازلا  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  ینف  تاصخشم  هارمهب  تمیق  زیلانآ  داهنشیپ و  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  هدوب و  یزکرم  رابنا 

یناگرزاب 054-31137061 سانشراک  ییاناد -  مناخ  هدننک :  مادقا 

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 و 39 ،  نیب  هاگشناد  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137056-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: 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 لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5521531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  هب  تساوخرد  لیاف 
1101030092000401 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16RO16 لدم  m 5 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

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

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ریدخ 09178436183 یاقآ  سامت : هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

7591994759 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  سیدرپ  بنج  لیلجرتکد  نابایخ   - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33221965-074  ، 33223208-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   تساوخرد   تساوخرد لیاف   لیاف هکبش .  .  هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 7676
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برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5521550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  تنیالک  نیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863000647 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اوآمیس هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SIMTEC یتراجت مان   E 831 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: 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   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5521585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یپ -  یآ  یاه  نفلت  یارب  لنچ  تست  اب   cat6 UTP هکبش لباک  یرتم  هقلح 305 کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105001148 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140200 لدم  m 20 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 305 دادعت : 
1401/05/11 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش  همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف هعلاطم  تقد  هب  ار  یتسویپ  یاه  لیاف 

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

61670139-021  ، 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

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط تنیالک   تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 7777

.دشاب .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یپیپ -  -  یآیآ   یاه   یاه نفلت   نفلت یارب   یارب لنچ   لنچ تست   تست اباب     cat6  UTPcat6  UTP  هکبش هکبش لباک   لباک یرتم   یرتم 305305 هقلح   هقلح کیکی   ناونع : : ناونع 7878

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

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

زا 92 ھحفص 52 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/shfsu7y6ys98v?user=37505&ntc=5521550
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5521550?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pvvv2zs7yg5gd?user=37505&ntc=5521585
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5521585?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

5521778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  تروپ  هکبش 16  چوس  باه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079000482 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT-270S KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعلاطم  تسویپ 

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188682-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم تروپ   تروپ   1616 هکبش   هکبش چوس   چوس باه   باه ناونع : : ناونع 7979
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یر قرب  دیلوت  تیریدم  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   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5521825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WSC2960-24PS-L2960 لدم وکسیس  یتیریدم  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095264000033 زاین :  هرامش 
یر قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

Cisco هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   SG350-28 لدم  PRONEXO هلاس یتناراگ 3  اب   SMB یرس یتیریدم  تروپ 1000  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
نایار طابترا  ناژوا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/05/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت و ار  تسویپ  تمیق  مالعتسا  گرب  طقف  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  هدوبن  دوجم  هناماس  رد  یتساوخرد  لدم  دکناریا  هکنیا  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن یراذگراب  هناماس  رد  ررقم  خیرات  رد  مالعتسا  تاصخشم  طیارش و  نینچمه  مالعتسا و  رد  یتساوخرد  کرادم  اب  قباطم 

1813139993 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  راولب  یاهتنا   - رهش رقاب  مق - میدق  هداج  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55223187-021  ، 55221460-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221484-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  ناناوج  شزرو 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 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

5521832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناناوج شزرو و  لک  هرادا  تهج  دودحم  کیفارت  اب   20mb دناب یانهپ  اب   dedicate تنرتنیا سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004393000200 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/05/24 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  لیابوم  هرامش  طابترا  تهج  .ددرگ و  تسویپ  ءاضما و  رهم و  لیمکت  تسیاب  یم  یتسویپ  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618979663 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  یروهمج -  راولب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32818505-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32818508-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WSC2960-24PS-L2960WSC2960 -24PS-L2960 لدم   لدم وکسیس   وکسیس یتیریدم   یتیریدم چوس   چوس ناونع : : ناونع 8080

ناناوج ناناوج وو   شزرو   شزرو لکلک   هرادا   هرادا تهج   تهج دودحم   دودحم کیفارت   کیفارت اباب     2 020 mbmb  دناب دناب یانهپ   یانهپ اباب     dedicatededicate تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5521904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

6kd00-3RG4041 چیئوس یتیم  یسکرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  ِ

یزیزع 09151760839 یاقآ  - ینف
یمشاه 09334833494

1101001469000417 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یدیزیاب دنمام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560G-24PS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

6kd00-3RG4041 چیئوس یتیم  یسکرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  ِ

یزیزع 09151760839 یاقآ  - ینف
یمشاه 09334833494

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

66 kd00 -3RG4041kd00 -3RG4041 چیئوس   چیئوس یتیم   یتیم یسکرپ   یسکرپ ناونع : : ناونع 8282

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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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5521909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناشفا  یلرتنک 1.5*12  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  ِ

روپ 09369459175 میهاربا  یاقآ  - ینف
یمشاه 09334833494

1101001469000423 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یرطاب ناهاپس  یتعنص  عمتجم   CRESNET-NP-TL-SP500 لدم  m 150 لوط  pvc یلرتنک هکبش  لباک  الاک :  مان 
فالک 100 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناشفا  یلرتنک 1.5*12  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  ِ

روپ 09369459175 میهاربا  یاقآ  - ینف
یمشاه 09334833494

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناشفا ناشفا   1212 ** 1 .51 .5 یلرتنک   یلرتنک لباک   لباک ناونع : : ناونع 8383

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

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

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

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

5522025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VHF ییویدار هکبش  ینابیتشپ  یرادهگن و  ریمعت ، تازیهجت ، هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001418000087 زاین :  هرامش 

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

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33341638-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد ثداوح  تیریدم  یناتسرامیب و  شیپ  سناژروا  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یکشزپ مولع 

نامرک 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

5522253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یندرگ  رالوک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094696000025 زاین :  هرامش 

ثداوح تیریدم  یناتسرامیب و  شیپ  سناژروا  هدننک :  رازگرب 
شناد تمالس  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم   ISD-MED یتراجت مان   NF-N1 لدم یندرگ  رالوک  لتآ  الاک :  مان 

ددع 1500 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  رادیرخ  هب  لیوحت  ات  لمح  هیارک  دوشیم .  هداد  عوجرم  تیفیک  یب  سنج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یناتسرامیب ،  شیپ  سناژروا  یزکرم  نامتخاس  ینیسح  موحرم  کینیلک  بنج  انیس  نبا  نابایخ  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7818683335

42205454-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42234503-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VHFVHF  ییویدار ییویدار هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت ، ، ریمعت تازیهجت ، ، تازیهجت هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 8484

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یندرگ   یندرگ رالوک   رالوک ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5522361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 20*15*10  BOX لانیمرت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  ِ

روپ 09369459175 میهاربا  یاقآ  - ینف
یمشاه 09334833494

1101001469000426 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WAGO یتراجت مان  لدم 870-403  یکیرتکلا  یتارباخم و  هکبش  لانیمرت  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زیاس 20*15*10  BOX لانیمرت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  ِ

روپ 09369459175 میهاربا  یاقآ  - ینف
یمشاه 09334833494

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BOXBOX  لانیمرت لانیمرت ناونع : : ناونع 8686

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

5522417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنارگل تروپ  لنپ 24  چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000007000266 زاین :  هرامش 

هجراخ روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هدش قاصلا  یتسویپ  کرادم  رد  تمدخ  زیر  - 

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

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

یلام هیوست  سانشراک  دیئات  دروم  رابنا  رد  لیوحت  هدوزفا  شزرا  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1136914811 یتسپ :  دک  هجراخ ،  روما  ترازو  دحتم - للم  نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61153880-021  ، 61153553-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66743149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5522424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  دات  دروم  یتسویپ  کرادم  قبط  طقف  ما  طابترا  یرارقرب  یارب  هیال 2  یتابترا  دادرارق  دقع  تمدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101020014000124 زاین :  هرامش 

ناتسلگ یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  دات  دروم  یتسویپ  کرادم  قبط  طقف  ما  طابترا  یرارقرب  یارب  هیال 2  یتابترا  دادرارق  دقع  تمدخ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4913933165 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  الق -  قآ  هداج  یادنبا  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32627860-017  ، 32627868-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32627870-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دنارگل دنارگل تروپ   تروپ لنپ  2424   لنپ چپچپ   ناونع : : ناونع 8787

طابترا طابترا یرارقرب   یرارقرب یارب   یارب   22 هیال   هیال یتابترا   یتابترا دادرارق   دادرارق دقع   دقع تمدخ   تمدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

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

تسویپ5520721 تاصخشم  قبط  یرادا  یاه  متسیس  ینابیتشپ  هحفص 79)مالعتسا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ینامزاس5520760  CORPORATE شیوداپ سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  ددع  1050 هحفص 25)دیرخ یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یشرافس5521246 هناماس  هحفص 25)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شزومآ5521556 یزادنا و  هار  بصن ، هارمه  هب  یاکسا  ارپسک  سنسیال  سوریو  یتنآ  ددع  دیرخ 400 
لنسرپ هب 

هحفص 25) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یشزرل5521644 یاهمتسیسروسنس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 74) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ماخ5521819 هحفص 34)تومیر  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یبط5521868 صیخشت  هاگشیامزآ  تیفیک  لرتنک  یزاس و  درادناتسا  عماج  رازفا  هحفص 25)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نهآ5521884 هار  تکرش  دنیآرف  رب  ینتبم  یاه  هناماس  دیلوت  رازبا  رارقتسا  یزادنا و  هار  هحفص 25)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیاس5521886 هحفص 25)یحارط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زیربت5521987 س )  ) ارهزلا یا  هفرح  ینف و  هدکشزومآ  رد  یرتویپماک  تیاس  یزادنا 2  هار  هحفص 25)بصن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاهفرح5522377 یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  هحفص 25)یاهتیلاعف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم5522428 نیبرود  بصن  هحفص 79)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سوواک دبنگ  ص )  ءایبنالا (  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5521859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  دنمشوه  درب  هتخت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090020000051 زاین :  هرامش 

سوواک دبنگ  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناجیابرذآ دنمشوه  یاهدرب  هدننک  هضرع  عجرم  درب  نیذآ  یتراجت  مان   AZ82 لدم  in 82 زیاس دنمشوه  درب  تیاو  هتخت  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ.ددرگ دیق  هاگتسد  یتناراگ  تدم.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  مزاول  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپب  هاگتسد  ینف  تاصخشم.دشاب  یم  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  زا  سپ  زور  10

4979114641 یتسپ :  دک  سوواکدبنگ ،  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  یزاریش ، دایص  یدنبرمک  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33384310-017  ، 33386061-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33386060-017 :: 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   1919 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط دنمشوه   دنمشوه درب   درب هتخت   هتخت ناونع : : ناونع 8989

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

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

5520890 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط ) نامرک لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  رد  لیردراگ  ظافح  تهج  تاقلعتم  لیفورپ و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ تادنتسم  کرادم و 

1101001551000021 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  لیردراگ  دربراک   A110 لدم هرهم  چیپ و  ریگ و  هبرض  لیردراگ و  هیاپ  هحفص و  لماک  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 1200 دادعت : 

1401/07/05 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک   ، 7618437417 یتسپدک :  رجف   یشزرو  هاگشاب  یوربور  نهآهار - لپ  زا  دعب  یمالسا - یروهمج  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7618437417

32614794-034  ، 32613797-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32614793-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5520901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راطق اهتنا  غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003157000025 زاین :  هرامش 
دزی نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ررکم یسدنهم  داوم  هدنزاس  عجرم   g 150 یددع نتراک 100   90x50 mm تکرح یارب  راطق  یامنهار  دربراک  میالع  غارچ  الاک :  مان 
نتراک 75 دادعت : 

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

 . هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  هباشم .  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916187166 یتسپ :  دک  دزی ،  ناتسا  نهآ  هار  لک  هرادا  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31422259-035  ، 37248551-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31422433-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قبط قبط )) نامرک نامرک لقن   لقن وو   لمح   لمح وو   یرادهار   یرادهار لکلک   هرادا   هرادا یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم ردرد   لیردراگ   لیردراگ ظافح   ظافح تهج   تهج تاقلعتم   تاقلعتم وو   لیفورپ   لیفورپ هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
(( تسویپ تسویپ تادنتسم   تادنتسم وو   کرادم   کرادم

9090

راطق راطق اهتنا   اهتنا غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیردیح تبرت  یزکرم  شخب  یاهیرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5520960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رباعم ینف  هینبا  یارجاو  هیلختو  لمح  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095835000002 زاین :  هرامش 

ماج تبرت  ناتسرهش  ریش   هعلق  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

لوط رتم  600 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رباعم ینف  هینبا  یارجاو  هیلختو  لمح  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9579116449 یتسپ :  دک  ریش ،  هعلق  یاتسور  دابآرصن  شخب  ماج  تبرت  ناتسرهش  یوضر  ناسارخ  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52533626-051  ، 52763344-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

05276334-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5521069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییامنهار و ولبات  یارجا  تباب  لایر  غلبم 1/528/093/567  تکرش  نیا  دروارب  دشاب  یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دابا سابع  یتعنص  کرهش  یسرتسد  هار  یارب  یراذگلودج 

1101001051000147 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هطوحم یزاسهدامآ  بیرخت و  سیورس :  مان 
دابا سابع  یتعنص  کرهش  یسرتسد  هار  یراذگلودج  1 دادعت : 

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

کرادم ندوب  ربتعمان  ندوب و  صقان  ندرکن و  یراذگراب  تروصرد  دشاب  یم  میازلا  هناماس  رد  زارحا  طیارش  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  هدننک  نیمات  تمیق 

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

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

88766112-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم ینف   ینف هینبا   هینبا یارجاو   یارجاو هیلختو   هیلختو لمح   لمح دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292

یتعنص یتعنص کرهش   کرهش یسرتسد   یسرتسد هار   هار یارب   یارب یراذگلودج   یراذگلودج وو   ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9393

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5521266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  ینارمع  یاهراک  زاین  دروم  حلاصم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094629000020 زاین :  هرامش 

یراجاغآ یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناتسزوخ نتب  داینب  هدننک  هضرع  عجرم  ینت  یدنب  هتسب  دقاف  هتسکش  هسام  الاک :  مان 

نت 1500 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

ناتسزوخ نتب  داینب  هدننک  هضرع  عجرم   cm 15 تماخض  cm 30 عافترا  cm 50 لوط یلومعم  ینتب  لودج  الاک :  مان 
ددع 6785 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
یراجاغآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنوش یرازگراب  اضما  رهم و  زا  سپ  تمیق  داهنشیپ  مرف  تکرش - دانسا  کرادم و  اهب -  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناسکی  هناماس  رد  ییاهن  تمیق  اب  یتسویپ  مرف  رد  یداهنشیپ  تمیق 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  ( 2،735،000،000) مالعتسا رابتعا  فقس  زا  رتالاب  تاداهنشیپ  هب 

6371783117 یتسپ :  دک  دهاش ،  نابایخ  یراجاغآ  ناتسرهش  ناتسزوخ  ناتسا  یراجاغآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52663030-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52663031-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس ینارمع   ینارمع یاهراک   یاهراک زاین   زاین دروم   دروم حلاصم   حلاصم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494
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تشدلپ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5521280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هدیباوخ ددع  هداتسیا و 5000  ددع  دادعت 5000  هب   ) 50*30 ینتب لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هداس یگنر و  عبرم  رتم  دادعت 5000 هب  ینتب 30*15( شوپفک 

1101090975000013 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تشدلپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ولیشخ دواد  هدنزاس  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   20x20 cm داعبا یسونیس  حرط  ینوتب  شوپفک  الاک :  مان 
ددع 5000 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
ولیشخ دواد  هدنزاس  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   50x30 cm داعبا هداتسیا  لودج  الاک :  مان 

ددع 10000 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

تشدلپ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  یربکا  یلع  یاقآ  اب  مزال  یگنهامه  تهج.دوب  دهاوخ  نیمز  رتاهت  اب  هلماعم  غلبم.دشاب  درادناتسا  همانیهاوگ  یاراد  هدننک  دیلوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09144644697 .دامرف

5877155945 یتسپ :  دک  نارادساپ ،  نابایخ  تشدلپ  ناتسرهش  تشدلپ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34285637-044  ، 34283080-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34283077-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عبرم عبرم رتم   رتم 50005000 دادعت   دادعت هبهب   )) 1515 ** 3030 ینتب   ینتب شوپفک   شوپفک هدیباوخ ) ) هدیباوخ ددع   ددع   50005000 وو   هداتسیا   هداتسیا ددع   ددع   50005000 دادعت   دادعت هبهب    ) ) 5050 ** 3030 ینتب ینتب لودج   لودج ناونع : : ناونع
(( هداس هداس وو   یگنر   یگنر

9595
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ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5521283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا دیدجت  ولبات - بصن  هتشون و  طخ  شوقن و  روشاه  اب  ناتسا  یاهریگتعرس  یزاس  نمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000176 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5521361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاره روحم  ییانشور  یاه  هیاپ  میمرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000175 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوا لوا دیدجت   دیدجت ولبات - - ولبات بصن   بصن وو   هتشون   هتشون طخطخ   وو   شوقن   شوقن روشاه   روشاه اباب   ناتسا   ناتسا یاهریگتعرس   یاهریگتعرس یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 9696

زاره زاره روحم   روحم ییانشور   ییانشور یاه   یاه هیاپ   هیاپ میمرت   میمرت ناونع : : ناونع 9797
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درالم 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

5521381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت یتکرش و  ینتب  لاد  لودج و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005036000045 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  درالم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

درالم رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لایر  رثکادح 6.910.000.000  ینوناق  تاروسک  هدوزفا و  شزرا  رب  تایلام  باستحا  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یلاتیجید  ءاضما  رهم و  تسیاب  یم  ءاهب  مالعتسا  هگرب  دانسا و  هیلک  انمض 

3161949978 یتسپ :  دک  درالم ،  یرادرهش  ص ، )  ) مرکا لوسر  راولب  درالم ، نارهت ، ناتسا  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65161001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65153801-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5521512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآدومحم رون و  ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  یاه  لیردراگ  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000179 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت وو   یتکرش   یتکرش ینتب   ینتب لاد   لاد وو   لودج   لودج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898

دابآدومحم دابآدومحم وو   رون   رون ناتسرهش   ناتسرهش یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت 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 :
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ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5521552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هوکداوس ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  یاه  لیردراگ  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000178 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5521563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نباکنت ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  یاه  لیردراگ  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000177 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هوکداوس هوکداوس ناتسرهش   ناتسرهش یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 100100

نباکنت نباکنت ناتسرهش   ناتسرهش یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5521658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها یرادرهش  جنپ  هقطنم  حطس  رد  اه ) هاک  تعرس  یزیمآ  گنر  ) ییزجود گنر  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096424000011 زاین :  هرامش 

زاوها هقطنم 5  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراکنامیپ تیحالص  نعت  همانیهاوگ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
...و سیسات  تارغت ، همانساسا ، هلمج  زا  تکرش  لماک  کرادم  هیارا 

.دشاب یم  یمازلا  یگنهامه  تهج  هارمه  نفلت  هرامش  جرد 

6134938835 یتسپ :  دک  وردوخ ،  ینف  هنیاعم  بنج  یتشهب  دیهش  نابایخ  شبن  یمشاه  دیهش  نابایخ  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33397205-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33397203-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( اهاه هاک   هاک تعرس   تعرس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر )) ییزجود ییزجود گنر   گنر یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  بونج  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: 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 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

5521840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 LED تاو ینابایخ 95-86  غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ حرش  هب 

1101001574000116 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  بونج  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رونلگ هدنزاس  عجرم   W 100 ناوت  M هراتس حرط  ینابایخ   LED غارچ الاک :  مان 
هلعش 122 دادعت : 

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

.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب  یم  یمازلا  تسویپ  یاه  لیاف  یراذگراب  لیمکت و 

.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

7618815676 یتسپ :  دک  کرمگ ،  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  نامرک -  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32116086-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32116086-034 :: 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 حرش   حرش هبهب     LEDLED  تاو تاو   9595 -- 8686 ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103

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

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

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

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

5521983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  هب  - یرادرهش کیفارت  تنواعم  یریوصت  تراظن  نیبرود  هیاپ  یاهلکد  تخاس  یحارط  نویسادنوف و  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نابرهم 09127804072- هیوفص ددرگ 09127865701 هعجارم 

1101005084000024 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  نیوزق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 13 دادعت : 

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

ددرگ و هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  - یرادرهش کیفارت  تنواعم  یریوصت  تراظن  نیبرود  هیاپ  یاهلکد  تخاس  یحارط  نویسادنوف و  یحارط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نابرهم 09127804072- هیوفص 09127865701 .ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  ددرگ و  هدننک  تکرش  اضماورهم  هب  رومهمم  تسویپ  کرادم 

3413685931 یتسپ :  دک  نیوزق ،  یرادرهش  یرادرهش -  نابایخ  نیوزق -  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33227001-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33227002-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ یاهلکد   یاهلکد تخاس   تخاس یحارط   یحارط وو   نویسادنوف   نویسادنوف یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 104104

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

5521986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشم درز و  یلودج  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005036000047 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  درالم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  پوت  یتراجت  مان   qt 25 بلح گنر 11012-4  دک  درز  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

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

درالم رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  دشاب و  یم  تسویپ  هگرب  ساسا  رب  تساوخرد  هجوت ***   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  لایر  رثکادح 7.900.00.000  ینوناق  تاروسک  هدوزفا و  شزرا  رب  تایلام  باستحا  اب  رابتعا  فقس  ** 

.ددرگ یلاتیجید  ءاضما  رهم و  تسیاب  یم  ءاهب  مالعتسا  هگرب  دانسا و  هیلک  انمض  ** 

3161949978 یتسپ :  دک  درالم ،  یرادرهش  ص ، )  ) مرکا لوسر  راولب  درالم ، نارهت ، ناتسا  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65161001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65153801-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشم یکشم وو   درز   درز یلودج   یلودج گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5522294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  ینارمع  یاهراک  زاین  دروم  حلاصم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094629000022 زاین :  هرامش 

یراجاغآ یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناتسزوخ نتب  داینب  هدننک  هضرع  عجرم  ینت  یدنب  هتسب  دقاف  هتسکش  هسام  الاک :  مان 

نت 1500 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

ناتسزوخ نتب  داینب  هدننک  هضرع  عجرم   cm 15 تماخض  cm 30 عافترا  cm 50 لوط یلومعم  ینتب  لودج  الاک :  مان 
ددع 6785 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
یراجاغآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنوش یرازگراب  اضما  رهم و  زا  سپ  تمیق  داهنشیپ  مرف  تکرش - دانسا  کرادم و  اهب -  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناسکی  هناماس  رد  ییاهن  تمیق  اب  یتسویپ  مرف  رد  یداهنشیپ  تمیق 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  ( 2،735،000،000) مالعتسا رابتعا  فقس  زا  رتالاب  تاداهنشیپ  هب 

6371783117 یتسپ :  دک  دهاش ،  نابایخ  یراجاغآ  ناتسرهش  ناتسزوخ  ناتسا  یراجاغآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52663030-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52663031-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس ینارمع   ینارمع یاهراک   یاهراک زاین   زاین دروم   دروم حلاصم   حلاصم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5522307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت ولبات  عاونا  ملق  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092273000235 زاین :  هرامش 

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سرگاز کیفارت  راومه  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  هدنهد  رادشه  دربراک  یزلف  سنج   60x90 cm زیاس لیطتسم  لکش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 105 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  داهنشیپ  هدش  تسویپ  مالعتسا  طیارش  ینف و  تاصخشم  مرف  ساسا  رب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

36264098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش5522074 حطس  یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  بصن  لمح و  هحفص 34)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یکیفارت یکیفارت ولبات   ولبات عاونا   عاونا ملق   ملق هسهس   ناونع : : ناونع 107107

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

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

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

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

5520774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط   ) گنیدیالسا برد   label/ds روتارپا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  ناگرهب  یتفن  هقطنمرد  لیوحتو  دات 

.ددرگ همیمضروتکاف  شبپ 
.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

1101094095000234 زاین :  هرامش 
ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کارآ برد  اریو  هدننک  هضرع  عجرم   LABEL DS یتراجت مان   L-77 لدم  m 2/20×2 داعبا هشیش  موینیمولآ و  سنج  رکناد  روتوم  اب  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
ملید رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  سامت  تهج  لیابوم  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7537115337 یتسپ :  دک  ناگرهب ،  یتفن  هقطنم  نسح  ماما  ردنب  ملید  ردنب  رهشوب  ناتسا  ملید ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23338820-021  ، 23388200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23388200-021 :: 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

(( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) گنیدیالسا گنیدیالسا برد   برد   label/dslabel/ds روتارپا   روتارپا ناونع : : ناونع 108108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناسارخرازگرب ناتسا   ، یلامش ناسارخ  ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
یبونج

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

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

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

5521201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

148166 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

تاموتا ییوشک  برد  بصن  هیهت و  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/05/04 عورش :  خیرات 
1401/05/09 نایاپ :  خیرات 

 : - دیدمت خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاموتا تاموتا ییوشک   ییوشک برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5521560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  بصن  لمح و  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  یسرزاب  تیگ  رهش  یئاجر  نادنز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا هناماس  رد  تسویپ  شورف  زوجم  روتکاف و 

1101003143000532 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

روشک نارازگ  نامیپ  هدنزاس  عجرم   PGCO یتراجت مان  درف  هارمه  زلف  لحم  صیخشت  دربراک   S3-305 لدم یا  هزاورد  بایزلف  تیگ  یسرزاب  رنکسا  الاک :  مان 
نارازگ نامیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زوجم روتکاف و  شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  بصن  لمح و  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  یسرزاب  تیگ  رهش  یئاجر  نادنز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا هناماس  رد  تسویپ  شورف 

1983846176 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22121717-021  ، 22124905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22124905-021 :: 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

یایا هزاورد   هزاورد بایزلف   بایزلف تیگ   تیگ یسرزاب   یسرزاب رنکسا   رنکسا ناونع : : ناونع 1101 10

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5521644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یتظافح  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000330 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
اناداپآ زادرپ  انیس  هدننک  هضرع  عجرم  وکانپیس  یتراجت  مان  لدم 3000  یشزرل  روسنس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه دشاب .  یم  یمازلا  تسویپ  روتکاف  شیپ  لاسرا  لیمکت و  ددرگ .  تبث  تایلام  نودب  عومجم و  تروص  هب  تمیق  تسا و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنویسوم یاقآ  روبص و  یاقآ  هرامش 64573103-4  اب  تاصخشم  نودب  مالقا  یگنهامه  تهج  یعیفش 75358219  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا 

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: 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

یشزرل یشزرل روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

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

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

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

5521870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم یاه  لوژام  هارمه  هب  ددرت  لرتنک  تیگ  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001019000038 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) یزاس یصوصخ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هناماس هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وتکادام  دنمشوه  هناماس  هدنزاس  عجرم   MD-G303 لدم یا  هناورپ  یا  هشیش  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

وتکادام دنمشوه 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

زا سپ  غلبم  لک  تخادرپ  * تسا یمازلا  تسویپ 2 و 3  صاخ و  طیارش  لیاف  رد  جردنم  تامازلا  یمامت  تیاعر  یزاس * یصوصخ  نامزاس  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
* تسا یمازلا  تادنتسم  روتکاف و  شیپ  یراذگراب  دوش * یم  ماجنا  یزاس  یصوصخ  نامزاس  ینف  دیئات  بصن و 

1465831135 یتسپ :  دک  رصن ،  نامتخاس  ناتسهم - خ  نیمز - ناریا  خ   - برغ کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88089901-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88089901-021 :: 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   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هطوبرم هطوبرم یاه   یاه لوژام   لوژام هارمه   هارمه هبهب   ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5520721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یرادا  یاه  متسیس  ینابیتشپ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001165000017 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9418698751 یتسپ :  دک  یبونج ،  مایق  نابایخ  یادتبا  زومآ -  شناد  یادهش  هارراهچ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32249590-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32247251-058 :: 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

مالیا یرادناتسا   :: 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   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5521229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیعبرا نامتخاس  یریوصت  شیاپ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004188000074 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم   TAIKO NET یتراجت مان   CAT6 UTP لدم هکبش  چوس  هب  هکبش  لباک  لاصتا  دربراک   cat6 UTP taiko net تروپ لنپ 24  چپ  الاک :  مان 
ییالاد کباب  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   TAIKO NET

ددع 1 دادعت : 
1401/05/16 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ همانتنامض  دقاف  یاهداهنشیپ  هدوب و  یمازلا  لایر  غلبم 400000000  هب  یکناب  ربتعم  همانتنامض  یرازگراب  دشابیم ،  تسویپ  دیرخ  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ رد  تاحیضوت  هیقب  .دنشابیم  لوبق  لباق 

6931688567 یتسپ :  دک  مالیا ،  یرادناتسا  یقودص - دیهش  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33354592-084 :: 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

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یرادا   یرادا یاه   یاه متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 113113

نیعبرا نیعبرا نامتخاس   نامتخاس یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5521306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090474000041 زاین :  هرامش 

ارهزلا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  هب  هجوت  لباق  تاکن  هارمه  هب  یلصا  تاصخشم 

دوش یم  ماجنا  یراک  زور  تدم 5  فرظ  لیوحت  زا  دعب  دقن  تروصب  تخادرپ 

1993893973 یتسپ :  دک  کنو ،  هد  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88058931-021  ، 88044051-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88035187-021 :: 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

دراه دراه ناونع : : ناونع 115115

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

ناجنز 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

5521404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن هارمه  هب  تاقحلم  نیبرود و  لباک  مزاول و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مدقم یلعبجر  هیریخ  کینیلک 

1201003546000023 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

تسویپ تسیل  قبط  - 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مولع هاگشناد  هدرپس  مان  هب  باسح 0103374468004  هرامش  هب  لایر  غلبم 300000000  هب  همانتنامض  یتسیاب  مالعتسا  ناگدننک  تکرش  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن زیراو  یکشزپ 

دش دهاوخن  هداد  خساپ  هقرفتم  یاهداهنشیپ  هب  .2

 : یتسپ دک  ناجنز ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس   - یمالسا یروهمج  راولب  یادتبا  یدازآ -  نادیم  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613191

33420651-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33421801-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن هارمه   هارمه هبهب   تاقحلم   تاقحلم وو   نیبرود   نیبرود لباک   لباک وو   مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1161 16
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مالیا یرادناتسا   :: 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

5521823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیعبرا یریوصت  شیاپ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004188000075 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان   N521.663 لدم هکبش  تروپ  لنپ 24  چپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

هب هدوب و  یمازلا  نویلیم   غلبم 40  هب  یکناب  ربتعم  همانتنامض  یرازگراب  ددرگیم  دیکات  دشابیم  تسویپ  قبط  دیرخ  تسیل  تاحیضوت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  همانتنامض  دقاف  یاهداهنشیپ 

6931688567 یتسپ :  دک  مالیا ،  یرادناتسا  یقودص - دیهش  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33354592-084 :: 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

نیعبرا نیعبرا یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1171 17

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

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

زا 92 ھحفص 83 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/px3uusafp9d74?user=37505&ntc=5521823
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5521823?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
زربلا

زربلا 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

5522088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( شیامن هیاپ   ) هینامیلس خاک  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003742000055 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ییا هژورپ  1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طیارشرد هتساوخ  کرادمدشابیم  تسویپ  تامدخ  حرشردراکنامیپ  یصاصتخا  طیارشدوش  تسویپو  لیمکت  امازلا  یتسویپ  تامدخ  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلم هنازخ  قاروا  تخادرپدشابیم  ندش  دودرم  هلزنم  هب  تمیق  زیرو  کرادم  تسویپ  مدعدوش  تسویپراک  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  ، تکرش کرادم  لک  ، یصاصتخا

دنب ب 001 ازخا

 : یتسپ دک  لک ،  هرادا  یزرواشک ،  سیدرپ  یقرش  برد  بنج  ع ، )  ) نیسح ماما  نادیم  هب  هدیسرن  نارمچ ،  دیهش  راولب  جرک ،  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3158765613

32801198-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32829123-026 :: 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

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

5522292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  ریاس  یفارگومرت و  یترارح  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007014000618 زاین :  هرامش 

( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33241045-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( شیامن شیامن هیاپ   هیاپ )) خاک   خاک مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ریاس   ریاس وو   یفارگومرت   یفارگومرت یترارح   یترارح نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1191 19

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
زربلا

زربلا 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

5522352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هینامیلس هزوم  خاک  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003742000056 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ییا هژورپ  1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طیارشرد هتساوخ  کرادمدشابیم  تسویپ  تامدخ  حرشردراکنامیپ  یصاصتخا  طیارشدوش  تسویپو  لیمکت  امازلا  یتسویپ  تامدخ  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلم هنازخ  قاروا  تخادرپدشابیم  ندش  دودرم  هلزنم  هب  تمیق  زیرو  کرادم  تسویپ  مدعدوش  تسویپراک  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  ، تکرش کرادم  لک  ، یصاصتخا

دنب ب 001 ازخا

 : یتسپ دک  لک ،  هرادا  یزرواشک ،  سیدرپ  یقرش  برد  بنج  ع ، )  ) نیسح ماما  نادیم  هب  هدیسرن  نارمچ ،  دیهش  راولب  جرک ،  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3158765613

32801198-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32829123-026 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5522428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هینامیلس هینامیلس هزوم   هزوم خاک   خاک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 12 112 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هتسبرادم نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003254000044 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینف هدنزاس  عجرم  نایناریا  متسیس  دنراپ  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  سیسکرپ  یتراجت  مان   PS-B 6535 F لدم ینوریب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  نایناریا  متسیس  دنراپ  یسدنهم 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/05/16 زاین :  خیرات 
ماقرا راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  لاتیجید  نرتسو  یتراجت  مان   WD RETAIL PASSPORT BLACK لدم  GB 160 تیفرظ کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/05/16 زاین :  خیرات 

داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRB-3507 لدم  cm 40 عافترا  35x57 cm داعبا تینوی  یراوید 7  کر  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/05/16 زاین :  خیرات 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   DAHUANVRT 608 لدم هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/05/16 زاین :  خیرات 

یرتویپماک تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   D-Link هدنزاس عجرم   D-Link یتراجت مان   DWR-910 لدم روخ  تراک  میس  رتور  اتید  مدوم  الاک :  مان 
یزیا

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/05/16 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32221801-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5521983 تراظن  نیبرود  هیاپ  یاهلکد  تخاس  یحارط  نویسادنوف و  هحفص 61)یحارط  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رهش5522074 حطس  یریوصت  شیاپ  یاه  نیبرود  بصن  لمح و  هحفص 34)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قرب5520658 بآ و  تاسیسات  قیرح  افطا  نالعا و  یاه  متسیس  بصن  دیرخ و  هحفص 8)هژورپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5522433، یرادا یاه  نامتخاس  اه ، هاگتسیا   ) تکرش قیرح  ءافطا  یاه  لوسپک  یسرزاب  دیدزاب و 
( یهافر یشزرو و  هعومجم  یتارباخم و  یاه  تیاس  اهرابنا ،

هحفص 41) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5520857( تسویپ حرش  قباطم   ) قیرح نالعا  متسیس  مزاول  ملق  هحفص 41)هس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

گنیتیافریاف5521912 متسیس  یترارح  روتکتد  گنیتیافریاف  هحفص 34)روسنس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5522434CAT NO:4H اهزاگرد  H2S یریگ هزادنا  روتکتد  هحفص 34)بویت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5522290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  ریاس  یفارگومرت و  یترارح  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007014000618 زاین :  هرامش 

( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رزخ یایرد  نارتسگ  راک  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SONEL یتراجت مان   KT-150 لدم یترارح  یفارگومرت  نیبرود  الاک :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33241045-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یترارح نیبرود   :: 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

تسویپ5522290 ینف  تاصخشم  قبط  ریاس  یفارگومرت و  یترارح  هحفص 88)نیبرود  یترارح  ( یترارح نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5522292 ینف  تاصخشم  قبط  ریاس  یفارگومرت و  یترارح  هحفص 79)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ریاس   ریاس وو   یفارگومرت   یفارگومرت یترارح   یترارح نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 122122
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ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5521817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گاید / راکور یوشوتسش  تیلباق  اب  کیتاموتا  لوف  وگنخس  لدم 5000 وردوخ  راگن  روتکژنا  یوشوتسش  تست  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اپیاس وردوخناریا  فلا  کپ  رازفا  مرناب  VMAX

1101004364000184 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یایور یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  روتکژنا  یوشتسش  دربراک   GBL-4B لدم ردنلیس  ات 4  یلاتیجید  روتکژنا  تست  هاگتسد  الاک :  مان 
لامش یاهربا  تراجت 

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

وردوخ ناکسا  روتوم  هدننک  هضرع  عجرم  وردوخ  یبای  بیع  روتکژنا و  تست  دربراک   VSCAN لدم لباترپ  گاید  وردوخ  بای  بیع  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/12 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لک  هرادا  رابنا  ات  هیارک  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6814983191 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج   عطاقت  یرتم  رولب 60  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33215030-066  ، 33215031-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33215030-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلاتیجید یلاتیجید روتکژنا   روتکژنا تست   تست هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 123123
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هاشنامرک یتعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5521838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دلج 200، باتک پاچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003989000030 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
.دریگ رارق  هدافتسا  دروم  تیفیک  نیرتهب  اب  مرگ  بسچ   ، یگنر دلج  دیفسو ،  هایس  نتم  هحفص  رد 196  یریزو  عطق.ددرگ  پاچ  باتک  دلج  200 - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
دلج  200 دادعت : 

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

.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  یریگراب  لمح.ددرگ و  لیوحت  پاچ و  هدش  هتساوخ  شرافس  قبط  اه  باتک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یدارم  سدنهم  یاقآ  هرامش 09183324841 اب  رتشیب  یگنهامه  تهج 

6717863766 یتسپ :  دک  یتعنص ،  هاگشناد   ینیمخ - ماما  هارگرزب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38305017-083  ، 38305000-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38305006-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دلج دلج 200200 ،، باتک باتک پاچ   پاچ ناونع : : ناونع 124124

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: 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   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5521863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

lenovo tabk10x6c6x ینف تاصخشم  هاگتسد  تلبت 31  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009006000064 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
lenovo tabk10x6c6x ینف تاصخشم  هاگتسد  تلبت 31  دیرخ  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  31 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تساوخرد قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5156913741 یتسپ :  دک  ناتسا ،  رمحا  لاله  تیعمج  نامتخاس  - ناکسا ژاساپ  یوربور  - ناسربآ هارراهچ  - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33361416-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366000-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینامزاس5520760  CORPORATE شیوداپ سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  ددع  1050 هحفص 25)دیرخ یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تازیهجت5521392 تالآ و  نیشام  تاریمعت  یرادهگن و  رارفا  هحفص 25)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یلاتیجید5521817 روتکژنا  تست  هحفص 88)هاگتسد  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

هحفص 25)کنارت5521831 یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دلج5521838 200، باتک هحفص 88)پاچ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

تازیهجت5521845 تالآ و  نیشام  تاریمعت  یرادهگن و  رارفا  هحفص 25)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5521863lenovo tabk10x6c6x ینف تاصخشم  هاگتسد  تلبت 31  هحفص 88)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یبط5521868 صیخشت  هاگشیامزآ  تیفیک  لرتنک  یزاس و  درادناتسا  عماج  رازفا  هحفص 25)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

lenovo tabk 10x6c6xlenovo tabk 10x6c6x  ینف ینف تاصخشم   تاصخشم هاگتسد   هاگتسد   3131 تلبت   تلبت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 125125

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مرف5522056 رد  هدش  رکذ  طیارش  تاصخشم و  قباطم   CISCO ISE PLR نژرو نیرخآ  سنسیال 
.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت :  تسویپ  مالعتسا 

هحفص 25) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دنارگل5522417 تروپ  لنپ 24  هحفص 44)چپ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5521983 تراظن  نیبرود  هیاپ  یاهلکد  تخاس  یحارط  نویسادنوف و  هحفص 61)یحارط  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هطوبرم5521870 یاه  لوژام  هارمه  هب  ددرت  لرتنک  تیگ  بصن  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 74) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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