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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 8  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 17  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 23

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 24

140 1140 1 دادرم   دادرم   1212 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   147,480هکس , 000147,480 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   140هکس ,570 , 000140 ,570 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 16 ,6002 16 سیئوس600, سیئوس کنارف   325,400325,400کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 81هکس ,800 , 00081 ,800 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع243,200243,200رالد ناتسبرع لایر   84,26084,260لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 51هکس ,800 , 00051 ,800 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   32نورک ,20032 ,200

رایع رایع   1818 یالط   13,580یالط , 00013,580 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   380دنوپ , 160380 , نپاژ160 نپاژ نینی   دصکی   235,0دصکی 10235,0 10

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
((3232))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8686))

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

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

زا 97 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 21  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 38

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 41

( یهگآ دادعت 42  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 45

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 68

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 68

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 75

( یهگآ دادعت 13  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 78

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( یهگآ دادعت 1  " ) its  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( 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  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا هدنهد  ماغیپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 4  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

( 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 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

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

( یهگآ دادعت 15  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( 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  • 97

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   لیطعتهرامش مایا  یانثتسا  هب  زور  تدم 5  هب  یهگآ  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا 14)  7  ) یرادا تاعاس  رد 

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

5555495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازگرب هب  مادقا  یراجت ، شوه  راکهار  هداد و  رابنا  هژورپ  رارقتسا  ارجا و  هنیمز  رد  راکنامیپ  ییاسانش  تهج  دراد  رظن  رد  ماع  یماهس  انیس  کناب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن ناوخارف 

تراک همان و  یفرعم  هئارا  اب   RFI هچرتفد تفایرد  تهج  ددرگ  یم  توعد  قفوم ) هباشم  هژورپ  کی  لقادح  ماجنا  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم ییاسانش 

تاکرادت هرادا  موس  هقبط  کالپ 14  مود ، هچوک  دامعریم ، نابایخ  یرهطم ، نابایخ  یناشن  هب   :: 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

ناهفصا یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4010/6001 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش ات  حبص 1401/05/15  تعاس 10  زا   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

erec.co.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش یرادرب  هرهب  عماج  متسیس  تخاس  یحارط و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یرتشم شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  هزوح  رد  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  هبتر 3  لقادح  ندوب  اراد  لایر - نیمضت 11.755.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یراک 03136270820 یاهزور  یرادا  تاعاس  رد  سامت 02141934  زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.ir www.iets.mporg.ir tavanir.org.irنفلت تیاسبو تیاسبو
erec.co.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراجت یراجت شوه   شوه راکهار   راکهار وو   هداد   هداد رابنا   رابنا هژورپ   هژورپ رارقتسا   رارقتسا وو   ارجا   ارجا هنیمز   هنیمز ردرد   راکنامیپ   راکنامیپ ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 11

تکرش تکرش یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب عماج   عماج متسیس   متسیس تخاس   تخاس وو   یحارط   یحارط یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092131000030 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5557070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک  زاگ  عیزوت  هکبش  یزاسدنمشوه  حرط  هرواشم  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

هرامش یناقلط  نابایخ  نارهت /   ، 1581773511 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5555509 تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هحفص 24)هئارا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتعنص5555922 یربیاس  هزوح  رد  رواشم  هحفص 6)باختنا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/08/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5555560 :: هرازه هرازه داهنشیپ 1401/011/3دکدک   رابنعا  خیرات   - 1401/08/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک  لیپ  مالقا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 38/000/000/000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نویسیمک هناخریبد  فکمه  هقبظ  تیریدم  نامتخاس  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک  یتعنص  هیحان  زاوها -   :: 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

روشک روشک زاگ   زاگ عیزوت   عیزوت هکبش   هکبش یزاسدنمشوه   یزاسدنمشوه حرط   حرط هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

لرتنک لرتنک لنپ   لنپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

نامز دیدمت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

20-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khpc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5555922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناراکنامیپ زا  نآ ، تامضنم  هصقانم و  دانسا  رد  جردنم  طیارش  ساسارب  یمومع و  هصقانم  قیرط  زا  دوخ  یتعنص  یربیاس  هزوح  رد  رواشم  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن نیمات  حالصیذ  رواشم 

تیحالص  یاراد  رواشم  ناراکنامیپ  هیلک  زا  توعد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیاس هب  هعجارم  دانسا : تفایرد   :: سردآ سردآ

یلخاد 2313  0583133 تاعالطا : بسک   :: نفلت :: www.khpc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093985000489 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامشب 0110003  هدمع  دیرخ  یاضاقت  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص یربیاس   یربیاس هزوح   هزوح ردرد   رواشم   رواشم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 55

یهاچرس یهاچرس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

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

2001096697000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5557142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

R11-4110900056 -AA  : هرامش یاضاقت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
R11/01/006 هرامش :  هصقانم 

 portable ultrasonic device هاگتسد دیرخ  حرش : 
مهدزای هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

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

الاک روما  زاف 13 - )  ) مهدزای هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  ناگنک -  ناتسرهش  رهشوب -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001096697000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5557143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

R11-4111299285-AA اضاقت :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
R11/01/005 هصقانم :  هرامش 

 channel vibration and shock pulse analyzer هاگتسد دیرخ  حرش :
مهدزای هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

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

الاک روما  زاف 13 - )  ) مهدزای هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  ناگنک -  ناتسرهش  رهشوب -   ، 7511893349 یتسپ :  دک  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

portable ultrasonic  deviceportable ultrasonic  device هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 77

channel vibration and shock  pulse analyzerchannel vibration and shock  pulse analyzer  هاگتسد هاگتسد دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 88

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

مود تبون  هچراپکی  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یمومع  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/5/11 زا  دانسا   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما نامرک   :: عبنم خرومعبنم تعاس 19  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5557170 :: هرازه هرازه ییاشگزابدکدک   یفیک 1401/05/27 یبایزرا  : اه تکاپ  ییاشگزاب  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
تکاپ ج: ییاشگزاب  خروم 1401/6/3 - ینف  خروم 1401/6/2 بو  فلا  تاکاپ 

خروم 1401/6/6

O2، CH4.CO.H2S یاه زاگ  شیاپ  گنیروتینام و  متسیس  ینیمزریز  هاگتسیا  ود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  2.700.000.000 نیمضت : یکینورتکلا -  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  و ... 

:: سردآ سردآ

03433225262 و مان : تبث  03432117726 و   - 1456 :: نفلت نفلت
03433326006

www.setadiran.ir :: 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

O2، CH4.CO.H2SO2 ، CH4.CO.H2S یاه   یاه زاگ   زاگ شیاپ   شیاپ وو   گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ینیمزریز   ینیمزریز هاگتسیا   هاگتسیا ودود   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تثعب یادهش  عیانص   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم یاهزورعبنم یهگا -  راشتنا  زا  هتفه  کی  یط   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یلا 16 تعاس 8  زا  هبنشراهچ  ات  هبنش 

5557189 :: هرازه هرازه :: 1401/05/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلنپ هتخاس  همین  هزاس  هاگتسد  دیرخ 4  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لنپ چیودناس  عبرم  رتم  دیرخ 3600 

نژوردیه رژراش  هاگتسد  هارمه 2  هب  یتسد  زاس  راکشآ  هاگتسد  دیرخ 14 
لباترپ زاسراکشآ  هاگتسد  دیرخ 2 

توف رنیتناک 20  هاگتسد  دیرخ 15 
لناپ  چیودناس  یارجا  رچکارتسا و  هاگتسد   15 دیرخ

لناپ چیودناس  هندب  اب  توف  هزاس و  تلکسا و  هاگتسد  دیرخ 20 

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000  : دیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نیمأت تیریدم  تثعب -  یادهش  عیانص  نارهت -  هب  مق  میدق  هداج  رتمولیک 12  مق -   :: سردآ سردآ

یلخاد 58471 :: 3664755 و 025-366476243  نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اب5557152 طبترم  مالقا  دیرخ  یدرف -  تظافح  یدارفنا و  مالقا  دیرخ  رلیرت -  یفک  هاگتسد  دیرخ 4 
یج نزوس  لاکیدم -  تیش  نشولوس -  هسیک  تروپ -  هسیک 4  لماش  یریگنوخ  یاه  هسیک 

..و  16

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رداچ5557157 تسد  یلنپ - سکناک  بصن  یرمیلپ - تاعطق  بلاق  تسد  کی  یبیرت -  یفک  دیرخ 
...و یداب  نوتس 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لنپ لنپ چیودناس   چیودناس عبرم   عبرم رتم   رتم   36003600 -- یلنپ یلنپ هتخاس   هتخاس همین   همین هزاس   هزاس هاگتسد   هاگتسد   44  : : لماش لماش هاگتسد   هاگتسد یدادعت   یدادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 97 ھحفص 10 
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

7/401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5555501 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

...و لتکیپ  یرون ،  ملق  رتاک ،  نژویف ،  هاگتسد  دیرخ  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

رایرهش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093897000046 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5557095 :: هرازه هرازه :: 1401/06/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رایرهش  دنمشوه  لقن  لمح و  یاهمتسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  رایرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

.دنشاب  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تاطابترا  ای  کیتامروفنا  هبتر  یاراد  تسیابیم  ًامازلا  نایضاقتم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
45,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,250,000,000 نیمضت :  غلبم 

خیرات زا  لبق  زور  کی  ار  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  تباب  یزیراو  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  لصا  تسیابیم  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 
رایرهش یرادرهش  فکمه  هقبط  ینارسوبوتا  هنایاپ  بنج  زامن  نادیم  رایرهش  رد  عقاو  رایرهش  یرادرهش  یاهدادرارق  نامیپ و  روما  رتفد  لحم  هب  اه  تکاپ  ییاشگزاب 

.دش  دنهاوخ  هتشاذگ  رانک  هصقانم  زا  تروصنیاریغ  رد  .دنیامن  لیوحت 
13:00 تعاس : 1401/09/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رایرهش یرادرهش  داتس  نامتخاس  نمهب  ینارسوبوتا 22  هنایاپ  بنج  زامن  نادیم  رایرهش ـ   ، 3351633516 یتسپ :  دک  رایرهش ،  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یراجت5555495 شوه  راکهار  هداد و  رابنا  هژورپ  رارقتسا  ارجا و  هنیمز  رد  راکنامیپ  هحفص 5)ییاسانش  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

...و ...و لتکیپ   لتکیپ یرون ،  ،  یرون ملق   ملق رتاک ،  ،  رتاک نژویف ،  ،  نژویف هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

دنمشوه دنمشوه لقن   لقن وو   لمح   لمح یاهمتسیس   یاهمتسیس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 97 ھحفص 11 
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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

یریوصت5555509 تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هحفص 24)هئارا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتعنص5555922 یربیاس  هزوح  رد  رواشم  هحفص 6)باختنا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تکرش5556217 یرادرب  هرهب  عماج  متسیس  تخاس  یحارط و  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زاجم5556445 ریغ  فلخت  تبث  هاگتسیا  ود  یارجا  هحفص 12)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

روشک5557070 زاگ  عیزوت  هکبش  یزاسدنمشوه  حرط  هرواشم  تامدخ  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لگدیب نارآ و  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا هلحرم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

aranbidgol.ir :: عبنم :: 1401/05/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5555861 :: هرازه هرازه تعاس 12:30دکدک    - 1401/05/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( جع  ) رصع یلو  نابایخ  یاهتنا  شرف  کولب  لودج و  یارجا  دیرخ و  یارب  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر غلبم 6.000.000.000 

هدرپس تباب  لایر  غلبم 300.000.000  دشاب -  هدیسر  یرادرهش  ینف  رتفد  دات  هب  هدوب و  ینف  تیحالص  یاراد  دیاب  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارقروما دحاو  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
یرادرهش تسارح  رتفد  لیوحت 

:: 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

شرف شرف کولب   کولب وو   لودج   لودج یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 97 ھحفص 12 
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زاوها یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090723000060 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556445 :: هرازه هرازه :: 1401/06/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود ) تبون  ) یرادرهش هقطنم 2  حطس  رد  زاجم  ریغ  فلخت  تبث  هاگتسیا  ود  یارجا  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  زاوها  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

فلخت تبث  نیبرود  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1401/09/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش هرامش 3  نامتخاس  ینوناق  یکشزپ  بنج  بالقنا  نابایخ  زاوها   ، 6134973493 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005526000048 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556530 :: هرازه هرازه :: 1401/06/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود دناب  ثادحا  لحم  زا   ( ) ات 20+300 رتمولیک 12+300  مود  هعطق  هنیزخرد (  ات  یجنگبآ  لصاف  دح  نامیلس  دجسم  هب  زاوها  مود  دناب  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناثالم ) لصاف  دح  نامیلس  دجسم  یناثالم - 

ناتسزوخ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
بیرخت تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

نهآ هار  یزاسریز  هاگدورف و  دناب  هار و  یزاسریز  تایلمع 
ساسا ساساریز و  تایلمع 

تلافسآ تایلمع 
یکیفارت مئالع  ینمیا و  تازیهجت 

کچوک هینبا 
گرزب  یاهلپ 

811,874,050,022 یلام :  دروآرب 

لایر   22,238,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/09/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسزوخ یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  سردم - دیهش  راولب  هیناما - زاوها -  ، 6133763114 یتسپ :  دک  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاجم زاجم ریغ   ریغ فلخت   فلخت تبث   تبث هاگتسیا   هاگتسیا ودود   یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

مود مود دناب   دناب ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 97 ھحفص 13 
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ناتسزوخ ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005526000049 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556556 :: هرازه هرازه :: 1401/06/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لصاف دح  نامیلس  دجسم  یناثالم -  مود  دناب  ثادحا  لحم  زا  نیمار (  دیدج  رهش  ات  هار  سیلپ  لصاف  دح  نامیلس  دجسم  یناثالم -  هداج  یزاسهب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناثالم )

ناتسزوخ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآ هار  یزاسریز  هاگدورف و  دناب  هار و  یزاسریز  تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

ساسا ساساریز و  تایلمع 
تلافسآ تایلمع 

یکیفارت مئالع  ینمیا و  تازیهجت 
کچوک  هینبا 

964,186,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   25,284,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/09/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسزوخ یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  سردم - دیهش  راولب  هیناما - زاوها -  ، 6133763114 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا یزکرم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094839000070 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556678 :: هرازه هرازه :: 1401/05/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

17: هس هرامش  تسویپ  دنب ،  13: ود هرامش  تسویپ  دنب ،  18: کی هرامش  یتسویپ  تسیل  ربارب  رهش  حطس  رد  ینتب  لوادج  یزیمآ  گنر  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاین  دروم  یاه  لحم  زا  دنب   21: جنپ هرامش  تسویپ  ، دنب  19: راهچ هرامش  تسویپ  دنب ،

هیمورا  یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ینتب لوادج  یزیمآ  گنر  تایلمع  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,956,406,725 نیمضت :  غلبم 

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

یزکرم یرادرهش  بالقنا  نادیم   ، 5715653971 یتسپ :  دک  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداج هداج یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 1616

رهش رهش حطس   حطس ردرد   ینتب   ینتب لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1717

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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رقنس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005255000027 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556777 :: هرازه هرازه :: 1401/05/31دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یندم  دیهش  راولب   ، ییاجر دیهش  راولب  زا  یتمسق   ، نادمه تمس  زا  رهش  یدورو  رد  عقاو  یراذگ )  لودج  شرف و  کازوم   ) رباعم یزاسهب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاشنامرک  ناتسا  رقنس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نتب لاسکاپاگم  لقادح 30  یراشف  تمواقم  اب  رتم و 15*50*50 ، یتناس  یسرپ 35*50*15  هتخاس  شیپ  یاه  لودج  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
هسام تالم  اب  دیفس  زمرق و  گنر  اب  رتم  یتناس  تماخض 4  اب  شرف 40*40  کیئازوم  یزیر ، هتفش  ، یزیر نش  یرادربکاخ ، بیرخت ، هلاخن ، لمح  هچیهام ، رگم و 

رایع 300 اب  نتب  اب  یزیر  نتب  یزیر و  نش  نامیس 1،5 ،

لایر   1,147,316,184 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هصقانم نیا  رد  هدش  پاچ  یهگآ  هنیزه  دشاب  یم  دوجوم  یتسویپ  دانسا  دروارب و  رد  لیضفت  هب  حرط  نیا  رد  هدش  هتساوخ  تایلمع  هیلک  نیمضت :  تاحیضوت 

.دشاب  یم  هصقانم  هدنرب  هدهعرب 
12:00 تعاس : 1401/07/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یسراف ناملس  نابایخ  رقنس   ، 6751565311 یتسپ :  دک  رقنس ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001090723000061 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556805 :: هرازه هرازه :: 1401/06/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام   4 راک = ماجنا  تدم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  زاوها  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

فلخت تبث  هاگتسیا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1401/09/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش هرامش 3  نامتخاس  ینوناق  یکشزپ  بنج  بالقنا  نابایخ  زاوها   ، 6134973493 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( یراذگ یراذگ لودج   لودج وو   شرف   شرف کازوم   کازوم  ) ) رباعم رباعم یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 1818

زاجم زاجم ریغ   ریغ تعرس   تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث هاگتسیا   هاگتسیا ودود   یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005526000047 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556870 :: هرازه هرازه :: 1401/06/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شوش ) هپت -  تفه  جوآ -  روصنم -  هایس  هار  ثادحا  لحمزا  دابآ (  یفص  رهش  یدورو  ات  جوآ  نادیم  روحم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

بیرخت تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
نهآ هار  یزاسریز  هاگدورف و  دناب  هار و  یزاسریز  تایلمع 

ساسا ساساریز و  تایلمع 
تلافسآ تایلمع 

یکیفارت مئالع  ینمیا و  تازیهجت 
کچوک  هینبا 

142,613,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   7,131,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/09/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسزوخ یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  سردم - دیهش  راولب  هیناما - زاوها -  ، 6133763114 یتسپ :  دک  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادیم نادیم روحم   روحم یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005526000050 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556895 :: هرازه هرازه :: 1401/06/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لصاف دح  نامیلس  دجسم  یناثالم -  مود  دناب  ثادحا  لحم  زا  یلال (  یهار  هس  ات  یلوتب  ریپ  یها  هس ر  لصاف  دح  روحم  یزاس  نمیا  مود  دناب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناثالم )

ناتسزوخ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
بیرخت تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

نهآ هار  یزاسریز  هاگدورف و  دناب  هار و  یزاسریز  تایلمع 
ساسا ساساریز و  تایلمع 

تلافسآ تایلمع 
یکیفارت مئالع  ینمیا و  تازیهجت 

کچوک هینبا 
گرزب  یاهلپ 

229,214,713,413 یلام :  دروآرب 

لایر   10,585,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/09/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسزوخ یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  سردم - دیهش  راولب  هیناما - زاوها -  ، 6133763114 یتسپ :  دک  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا مود   مود دناب   دناب یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 97 ھحفص 17 
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دابآدمحم یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095634000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556916 :: هرازه هرازه :: 1401/05/31دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرهش تمالس  نابایخ  ییانشور  نیمات  تهج  لباک  رتم  ید و500  یا  لا  تاو  غارچ 60 ددع  ید و 10  یا  لا  تاو  ات 120  غارچ 110  ددع  دیرخ 180 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اتسور  یرهطم  دیهش  نابایخ  تارباخم و  هچوک  ناتسلگ و 

دابآدمحم  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
ییانشور نیمات  تهج  لباک  رتم  ید و500  یا  لا  تاو  غارچ 60 ددع  ید و 10  یا  لا  تاو  ات 120  غارچ 110  ددع  دیرخ 180 تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 750,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   277,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/10/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دزی یزکرم  یرادشخب   ، 8916819196 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  لوا ) پاچ   ) یهگآ راشتنا  خیرات  زا   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  زور   19:00

تلاسر  :: عبنم خرومعبنم تعاس 13:30  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5557038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیدجت رهش -  حطس  رباعم  یریگ  هکل  - 

دیدجت هاپس - ) کرهش  زاریش ، جع ،) رصعیلو ،  ) هاپس کرهش  رباعم  یارب  تالحم  یهدناماس  - 
کی هقطنم  حطس  رباعم  هدایپ  رباع  یروحم و  یشک  طخ  یکیفارت  یزیمآ  گنر  - 

 ... و - 

هناماس قیرط  زا  سیدرف  یرادرهش  مان  هب  باسح 400819688645  هب  تسیاب  یم  دانسا  دیرخ  هنیزه  ناونع  هب  لایر  غلبم 2/000/000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ زیراو  داتس )  ) تلود کینورتکلا 

.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه 
دوش هعجارم  داتس  هناماس  هب  تکرش  تهج 

کی یفنم  هقبط  سیدرف  یزکرم  یرادرهش  هناخ  ریبد  زاگرف - هار  راهچ  هب  هدیسرن  مدقم  ینارهت  راولب  سیدرف - لیوحت :  :: سردآ سردآ

ای 0263667339 یلخاد 158 و   02636658111 :: نفلت :: www.shahrdarifardis.ir 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

رتم رتم   500500 وو یدید   یایا   لالا   تاو   تاو 6060 غارچ   غارچ ددع   ددع   1010 وو   یدید   یایا   لالا   تاو   تاو   12 0120 اتات     1 101 10 غارچ   غارچ ددع   ددع 180180 دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
ییانشور ییانشور نیمات   نیمات تهج   تهج لباک   لباک

2222

رباعم رباعم هدایپ   هدایپ رباع   رباع وو   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یکیفارت   یکیفارت یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر رباعم -  -  رباعم یارب   یارب تالحم   تالحم یهدناماس   یهدناماس رهش -  -  رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یریگ   یریگ هکل   هکل ناونع : : ناونع 2323

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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زیربت هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5557058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هقطنم  حطس  رد  ریسم  یامنهار  یاهولبات  یارجا  هیهت و  هژورپ  - 

هقطنم  حطس  نارادساپ و  نابوتا  رد  یراذگ  هدرن  یارجا  هیهت و  هژورپ  - 
یهگآ لصا  رد  جردنم  لماک  نتم  - .. 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001090723000062 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5557090 :: هرازه هرازه :: 1401/06/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  دأت  همانیهاوگ  نتشاد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  زاوها  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ییامنهار غارچ  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
هتشذگ  لاس  رد 5  فلخت  تبث  یاه  نیبرود  یارجاو  دیرخ  صوصخ  رد  هباشم  دادرارق  کی  نتشاد 

11,953,200,000 یلام :  دروآرب 

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

12:00 تعاس : 1401/09/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش هرامش 3  نامتخاس  ینوناق  یکشزپ  بنج  بالقنا  نابایخ  زاوها   ، 6134973493 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریسم ریسم یامنهار   یامنهار یاهولبات   یاهولبات یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2424

دنمشوه دنمشوه ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم هقطنم 7  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095000000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5557098 :: هرازه هرازه :: 1401/06/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

.ددرگ  یم  جرد  زین  www.rrk.ir
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  تفه  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یشک لباک  قرب و  ولبات  غارچ و  هیاپ  بصن  دیرخ و  ، یرادربکاخ ، یرافح تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   702,250,085 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادرهش هجو  رد  یکناب  همانتنامض  تروصب  هک  لایر  غلبم 702/250/085 هب  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  ریو  ـ صت لماش  فلا  تکاپ  نیمضت :  تاحیضوت 

.دشاب  یم  یمالسا  یروهمج  هبعش  رهش  کناب  دزن  تفه  هقطنم  هدرپس  هرامش 70078511113  باسح  هب  یزیراو  شیف  تروصب  دقن  هجو  ای  تفه  هقطنم 
09:00 تعاس : 1401/09/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هقطنم 7 یرادرهش  - یماصتعا نیورپ  هارراهچ  شبن  - یمالسا یروهمج  راولب  - دهشم  ، 9165814476 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییانشور ییانشور تاسیسات   تاسیسات ییاریپزاب   ییاریپزاب وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تثعب یادهش  عیانص   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم هتفهعبنم کی  یط  : هصقانم دانسا  لیوحت  تلهم   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
زا هبنشراهچ  ات  هبنش  یاهزور  : هصقانم دانسا  لیوحت  تاقوا  یهگآ  راشتنا  زا 

یلا 16 تعاس 8 

5557152 :: هرازه هرازه :: 1401/05/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم دانسا  ینف و  تسویپ  قباطم  رلیرت  یفک  هاگتسد  دیرخ 4  هرامش 1401-22/ع : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هصقانم  دانسا  ینف و  تسویپ  قباطم  یدرف  تظافح  یدارفنا و  مالقا  دیرخ  هرامش 1401-23/ع :

ینف و تسویپ  قباطم  ...و  یج 16  نزوس  لاکیدم -  تیش  نشولوس -  هسیک  تروپ -  هسیک 4  لماش  یریگنوخ  یاه  هسیک  اب  طبترم  مالقا  دیرخ  هرامش 1401-24/ع :
هصقانم دانسا 

زیراو تثعب  یادهش  عیانص  مان  هب  یلم  کناب   ir.51017000000010707494900 باسح هب  لایر  غلبم 1,000,000  هصقانم  ره  دانسا  دیرخ  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ 

یدقن  زیراو  ای  یکناب و  هدش  نیمضت  کچ  یکناب ، همان  تنامض  تروصب  یداهنشیپ  غلبم  لداعم ٪5  : هصقانم رد  تکرش  نیمضت 
.تسا یمازلا  ندش  هدنرب  غالبا  خیرات  زا  هام  ود  یط  نآ  هئارا  هب  دهعت  ای  اتمس و  ربتعم  همانیهاوگ  نتشاد  .دشاب  یم  هصقانم  ناگدنرب  / هدنرب هدهع  هب  یهگآ  هنیزه 

.دشاب یم  راتخم  اهداهنشیپ  زا  کیره  ای  مامت و  در  رد  رازگ  هصقانم 

نیمات  تیریدم  تثعب -  یادهش  عیانص  نارهت -  هب  مق  میدق  هداج  رتمولیک 12  مق - : هصقانم دانسا  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
یسرزاب تیریدم  رد  رقتسم  تاصقانم  قودنص  تثعب -  یادهش  عیانص  نارهت -  هب  مق  میدق  هداج  رتمولیک 12  - مق

یلخاد 58471 - 025 :: 36647551 و 36647623 - 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

هسیک  44 هسیک لماش   لماش یریگنوخ   یریگنوخ یاه   یاه هسیک   هسیک اباب   طبترم   طبترم مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ یدرف -  -  یدرف تظافح   تظافح وو   یدارفنا   یدارفنا مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ رلیرت -  -  رلیرت یفک   یفک هاگتسد   هاگتسد   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
..و ..و   1616 یجیج   نزوس   نزوس لاکیدم -  -  لاکیدم تیش   تیش نشولوس -  -  نشولوس هسیک   هسیک تروپ -  -  تروپ

2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تثعب یادهش  عیانص   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5557157 :: هرازه هرازه :: 1401/05/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدجت - BP002 3 یرمیلپ تاعطق  بلاق  تسد  کی  دیرخ  هرامش 10-01 19/ع: هصقانم  دیدجت  درادناتسا 2 - یلیرت  یفک  دیرخ  هرامش 07-1401/ع: یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یداب 5- نوتس  رداچ  تسد   11 دیرخ هرامش 13-1601/ع: هصقانم  دیدجت  رلیرت 4 - یور  یلنپ  سکناک  بصن  نیمات و  تامدخ  دیرخ  هرامش 12-1601/ع: هصقانم 

هدنمد روتوم  هاگتسد  دیرخ 350  هرامش 19-1401/ع: هصقانم  دیدجت  سرپ 6 - مویکو  شور  هب  لناپ  دیلوت  هاگتسد  کی  دیرخ  هرامش 18-1601/ع: هصقانم  دیدجت 
هزیناکم شیالاپ  هناماس  هاگتسد  دیرخ  هرامش 21-1601/ع: هصقانم  دیدجت  راد 8 - سکناک  رلیرت  هاگتسد  دیرخ 2  هرامش 20-1601/ع: هصقانم  دیدجت  قیرح 7 - افطا 

 - یتایلمع راولش  لماش   ) هسبلاو هچراپ  مالقا  دیرخ  هرامش 23-1601/ع: هصقانم  دیدجت  رلیرت 10 - یفک  هاگتسد  دیرخ  هرامش 22-1601/ع: هصقانم  دیدجت  رایس 9 -
 - تروپ هسیک 4  لماش  یریگنوخ  یاه  هسیک  اب  طبترم  مالقا  دیرخ  هرامش 26-1601/ع: هصقانم  دیدجت  - 11 ...وریگداب ) تکروا -  شفک -   - نیتوپ مین  باروج -  هالک - 

یج نزوس  لاکیدم -  تیش  نشولوس -  هسیک 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/000/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یسرزاب تیریدم  رد  رقتسم  تاصقانم  قودنص  تثعب -  یادهش  عیانص  نارهت -  هب  مق  میدق  هداج  رتمولیک 12  مق -  : اهداهنشیپ هئارا  لحم   :: سردآ سردآ

یلخاد ا369755و025-39967923 هرامش 58671  :: 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

...و ...و یداب   یداب نوتس   نوتس رداچ   رداچ تسد   تسد یلنپ - - یلنپ سکناک   سکناک بصن   بصن یرمیلپ - - یرمیلپ تاعطق   تاعطق بلاق   بلاق تسد   تسد کیکی   یبیرت -  -  یبیرت یفک   یفک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/5/20هرامش تیاغل  خیرات 1401/5/11  زا   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 19

اسر یادن   :: عبنم تعاس 19عبنم خیرات 1401/5/31  هبنشود  زور   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هبنش هس  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  یکیزیف  یاه  تکاپ  لیوحت  تلهم  نیرخآ 

خیرات 1401/6/1

5557162 :: هرازه هرازه موددکدک   لوا و  فیدر  هصقانم  نویسیمک  یرازگرب  خیرات   - 1401/06/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
نویسیمک یرازگرب  خیرات  خیرات 1401/6/2  - هبنشراهچ  زور  رهظ   12: تعاس

خیرات 1401/6/5 هبنش  زور  رهظ   12: تعاس مراهچ  موس و  فیدر  هصقانم 

.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لیذ  هحورشم  یاه  هژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
حطس رد  زاجمریغ  تعرس  فلخت  تبث  هاگتسیا  ود  یارجا  دیرخ و  مود - ) تبون   ) کی هقطنم  حطس  رد  زاجمریغ  تعرس  فلخت  تبث  هاگتسیا  ود  یارجا  دیرخ و  - 

( مود تبون  تشه (  هقطنم  حطس  رد  زاجمریغ  تعرس  فلخت  تبث  هاگتسیا  ود  یارجا  دیرخ و  مود ) - تبون  ود (  هقطنم 
مود ) تبون  تشه (  هقطنم  حطس  رد  افش  نادیم  دنمشوه  ییامنهار  غارچ  یارجا  دیرخ و  - 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  داتس  هناماس  ینوناق  هوجو  یهگآ و  نیا  راشتنا  هنیزه  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاوها یرادرهش  مانب  یلم  کناب  دزن  ابیس 0203994398001  باسح  هب  قوف  غلبم  هب  یزیراو  شیف 

زاوها یرادرهش  هرامش 3  نامتخاس  تسارح  هنامرحم  هناخریبد   :: 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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاجم5556445 ریغ  فلخت  تبث  هاگتسیا  ود  یارجا  هحفص 12)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

نادیم نادیم دنمشوه   دنمشوه ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ هقطنم -  -  هقطنم حطس   حطس ردرد   زاجمریغ   زاجمریغ تعرس   تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث هاگتسیا   هاگتسیا ودود   یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ع/1401/19 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

geg.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5555509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاجم5556445 ریغ  فلخت  تبث  هاگتسیا  ود  یارجا  هحفص 12)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

زاجم5556805 ریغ  تعرس  فلخت  تبث  هاگتسیا  ود  یارجا  هحفص 12)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یارجا5557162 دیرخ و  هقطنم -  حطس  رد  زاجمریغ  تعرس  فلخت  تبث  هاگتسیا  ود  یارجا  دیرخ و 
نادیم دنمشوه  ییامنهار  غارچ 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه متسیس   متسیس یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 3030

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5555669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هوحن / تسویپ دادرارق  شیپ  / مالعتسا مرف  قبط  ( ینیزگیاج هعطق و  باستحا  اب  ) یرازفا تخس  تازیهجت  سیورس  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یریبک سدنهم  یاقآ  نفلت 03134912378   / یهد زایتما 

1101004601000117 زاین :  هرامش 
ناهفصا یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

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

یهد زایتما  هوحن  / تسویپ دادرارق  شیپ  / مالعتسا مرف  قبط  ( ینیزگیاج هعطق و  باستحا  اب  ) یرازفا تخس  تازیهجت  سیورس  ینابیتشپ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یریبک سدنهم  یاقآ  نفلت 03134912378  /

8196973133 یتسپ :  دک  یضرغ ،  هواک خ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34515918-031  ، 34912000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34519910-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5555699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ تامدح  جرش  یمومع و  طیارش  قبط  توتس )  هناماس  لاغتشا (  هعسوت  تیبثت و  هناماس  یحارط  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000010000065 زاین :  هرامش 

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

رازفا مرن  1 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب یداهنشیپ  تمیق  تروصنیا  ریغ  ردو  یمازلا  ات 1401/5/20 تلود  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  (PDF لیاف کی   ) کرادم یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یمومع 64492626  طیارش  تسود و  یحتف  الیل  مناخ   64492420 نفلت هرامش  اب  تامدخ  حرش  رد  ماهبا  دوجو  تروص  رد  دش .  دهاوخن 

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

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

66580009-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازفا یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت سیورس   سیورس وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3131

 ( ( توتس توتس هناماس   هناماس لاغتشا (  (  لاغتشا هعسوت   هعسوت وو   تیبثت   تیبثت هناماس   هناماس یحارط   یحارط وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم زربلا  گنسلاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5555824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  2 کالپ -----  تبث  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201020006000074 زاین :  هرامش 

یزکرم زربلا  گنس  لاغز  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تالآرازبا الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/05/24 زاین :  خیرات 
هوک داوس  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک گنسلاغذ ،  تکرش   - تشالآ هداج  رتمولیک 1  هار - سیلپ  یوربور  هوکداوس - روحم   185 روحم   - هوکداوس  - ناردنزام هوک ،  داوس  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4791646498 یتسپ : 

42424008-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422590-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیز طیحم  تظافح  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5555979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003072000031 زاین :  هرامش 

تسیز طیحم  تظافح  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
(CISCO Firepowe 2100 series ( cisco FPR2110-NGFW-K9 . L--FPR2110T-TMC-3Y لاوریاف دیرخ  - 

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

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

طسوت الاک  لاسرا  مدع  تاعالطا و  یروانف  رتفد  ینف  سانشراک  طسوت  ییاهن  دات  مدع  نامزاس و  هب  الاک  لاسرا  لوا و  تکرش  هیلوا  دات  زا  سپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم یرازگراب  هناماس  رد  هطوبرم  مرتحم  رتفد  یگنهامه  اب  ددجم  لاطیا و  هناماس  موس  مود و  یاهتکرش 

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

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

42781000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کالپ کالپ تبث   تبث رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3333

لاوریاف لاوریاف دیرخ   دیرخ 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 97 ھحفص 26 
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ناتسزوخ ناتسا  یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5555995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا نویساموتا  هکبش  یشک  میس  یارجاو  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093339000009 زاین :  هرامش 

( درگنسوس  ) ناگدازا تشد  ناتسرهش  یتسیزهب  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 305 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

ناگدازآ تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کیتامروفنا تیحالص  یهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

ددرگ  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف 
دشابیم راکنامیپ  هدهعب  نآ  تخادرپ  امامتو  دشابیم  دصرد  یعامتجا 7/8  نیمات  همیب  تاروسک 

6441877776 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  تشد  یتسیزهب  هرادا  یرادنامرف  بنج  درگنسوس  ناگدازآ   تشد  ناگدازآ ،  تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43333333-061  ، 36746270-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36742166-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا هکبش   هکبش یشک   یشک میس   میس یارجاو   یارجاو بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 97 ھحفص 27 
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هکبش زربلا -  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سیدرف ناتسرهش  نامرد  تشادهب و 

زربلا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بیسآ شهاکزکرم  تامدخدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000351000011 زاین :  هرامش 

سیدرف نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ناسنا تمالس  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

زکرم 1 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  کرادم  یمامت  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3153613111 یتسپ :  دک  یگدننار ،  ییامنهار  هچوک  مجنپ  هکلف  سیدرف  جرک  زربلا  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36572539-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36572539-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادناتسا یارب  لاس  کی  تدم  هب   corporate هخسن هربراک  سوریو 550  یتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000245000011 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
رتویپماک سالیگ  هدننک  هضرع  عجرم  شیوداپ  یتراجت  مان  یا  هقلح  باق 1  لاس  رابتعا 1  تدم  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادناتسا لحم  رد  بصن  ( 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  دأت  یسررب  لحارم  زا  دعب  عوضوم  تیساسح  لیلد  هب  ( 2

تسا یمازلا  لماک  هنیزه  زیر  اب  روتکاف  شیپ  هئارا  ( 3

5715653963 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یرادناتسا  ینیما  دیهش  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31972280-044  ، 31972000-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440133-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بیسآ بیسآ شهاکزکرم   شهاکزکرم تامدخدیرخ   تامدخدیرخ ناونع : : ناونع 3636

یرادناتسا یرادناتسا یارب   یارب لاس   لاس کیکی   تدم   تدم هبهب     corporatecorporate هخسن   هخسن هربراک   هربراک   550550 سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ 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 97 ھحفص 28 
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روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش رکذ  مزال  یاه  زوجم  هئارا  یتسویپ و  تامدخ  حرش  قبط  نامزاس  لاتورپ  هناماس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003131000052 زاین :  هرامش 

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 7 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114678111 یتسپ :  دک  روشک ،  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  شخب  ضایف  نابایخ  مایخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66703570-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا 2 نویساموتا  هکبش  یشک  میس  یارجاو  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093339000010 زاین :  هرامش 

( درگنسوس  ) ناگدازا تشد  ناتسرهش  یتسیزهب  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 305 دادعت : 
1401/05/18 زاین :  خیرات 

ناگدازآ تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کیتامروفنا تیحالص  یهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

ددرگ  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف 
دشابیم راکنامیپ  هدهعب  نآ  تخادرپ  امامتو  دشابیم  دصرد  یعامتجا 7/8  نیمات  همیب  تاروسک 

6441877776 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  تشد  یتسیزهب  هرادا  یرادنامرف  بنج  درگنسوس  ناگدازآ   تشد  ناگدازآ ،  تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43333333-061  ، 36746270-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36742166-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش رکذ   رکذ مزال   مزال یاه   یاه زوجم   زوجم هئارا   هئارا وو   یتسویپ   یتسویپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش قبط   قبط نامزاس   نامزاس لاتورپ   لاتورپ هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3838

22 یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا هکبش   هکبش یشک   یشک میس   میس یارجاو   یارجاو بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3939

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

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

زا 97 ھحفص 29 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vjtm6yz89z6zq?user=37505&ntc=5556162
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5556162?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tpsnaatursde5?user=37505&ntc=5556193
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5556193?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 07 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد جردنم  دافم  قبطدشاب  یم  هباشم  الاکدک  هطوبرم  سنسیال  هارمه  هب  کیفارت  لیلحت  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درمناوج سامت 021-64573069  نفلت.دادرارق  سیون  شیپ 

1101001017000351 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   DOURAN DSGATE-TRAFFIC ANALYZER یتراجت مان   DSGate-Traffic Analyzer لدم هکبش  یموب  کیفارت  تیریدم  هاگتسد  الاک :  مان 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راولب کرادم  لاسرا  سردآ  دشاب  یم  فذح  هلزنم  هب  تسویپ  کرادم  لاسرا  مدع  دوش  لاسرا  هناماس  نایاپ  زا  دعب  تعاس  رثکادح 24  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیرخ زیهجت و  هریاد  مود  یقرش پ8 ط  ناغمرا  رایدنفسا  زا  رتالاب  اقیرفآ 

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

75358221-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم سنسیال   سنسیال هارمه   هارمه هبهب   کیفارت   کیفارت لیلحت   لیلحت هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040
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ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ESA یو تیگ  مپسا  یتنآ  سنسیال  هلاسکی  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003051000022 زاین :  هرامش 

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
زادرپ رگنارف  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  مپسا  یتنآ  سوریو و  یتنآ  هکبش  تحت  هخسن  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ESA یو تیگ  مپسا  یتنآ  سنسیال  هلاسکی  دیدمت  تساوخرد  دروم  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  هب  کرادم 

1631713761 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  - یدنق دیهش  نابایخ  یوربور  - نادنخ دیس  لپ  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89662528-021  ، 89662526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88466656-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

bitdefender هربراک سوریو 1000  یتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005090000129 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون   Bit Defender Gravity Zone Advanced Business Security سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

نارود نازادرپ  هداد 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخ  دقعنم  دادرارق  مالعتسا  هدنرب  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5156938888 یتسپ :  دک  راکلگ ،  نابایخ  رایرهشداتساراولب - زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33283514-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33283539-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ESAESA یویو تیگ   تیگ مپسا   مپسا یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال هلاسکی   هلاسکی دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 4141

bitdefenderbitdefender  هربراک هربراک   10001000 سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس میات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000572 زاین :  هرامش 

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

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس میات   میات ناونع : : ناونع 4343
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب تمیق  داهنشیپ  تسا  رکذ  لباق  یدقن  تخادرپ  طیارشاب  تسویپ ،  تسیل  قباطم  بصن  اب  هارمه  هاگشیامزآ  یاه  وکس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ددرگ و  هئارا  یلک  تروص 

1101003707000046 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناب تیب  هاگشیامزآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناب  تیب  هاگشیامزآ  هدنزاس  عجرم  باق   DVD عون رازفادب  لیلحت  یوکس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/05/24 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طسوت الاک  تیفیک  تلاصا و  تحص و  دات  هب  طورشم  الاک  هجو  تخادرپ  هدوب  یبرغ  ناجیابرذآ  هدقن  ناتسرهش  یکشزپماد  هکبش  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  تاکرادت 

دک یتسپ 1134 ،  قودنص  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  تعاس  کراپ  یوربور  یدازآ  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5717617695 یتسپ : 

32770980-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32773299-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن اباب   هارمه   هارمه هاگشیامزآ   هاگشیامزآ یاه   یاه وکس   وکس ناونع : : ناونع 4444
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رون مایپ  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 15 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( اه تکرش  ییاسانش  تهج   ) یزاجم یاضفرتسبرد  تاغیلبتو  یناسر  عالطا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090401000018 زاین :  هرامش 

رون مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نتشاد / روشکناتسا 31 یمامترد یناسر  عالطا  لاناک  نتشاد  ، یزاجم یاضف  فلتخم  یاهرتسبرد  یناسر  عالطا  یاه  لاناکزا  یرادروخرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طباور لکریدم  یردیح  سدنهماب  تاعالطا  تهج  - اه تیاس  یارب  داشرا  ترازو  زا  یربخ  هاگیاپزوجم  نتشاد  / داشرا ترازوزا  اه  لاناک  یاربدماشدک 

09121818868: یمومع

1955643183 یتسپ :  دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  یزک  رم  نامزاس  لخن  نابایخ  شترا  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23320000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22441511-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( اهاه تکرش   تکرش ییاسانش   ییاسانش تهج   تهج  ) ) یزاجم یزاجم یاضفرتسبرد   یاضفرتسبرد تاغیلبتو   تاغیلبتو یناسر   یناسر عالطا   عالطا ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب هطوبرم  اتفا  یهاوگ  یاراد  یتسیاب  تکرش  - لاس کی  تدم  هب   CORPORATE هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000144000115 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هخسن 100 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار  ... اتفا و یهاوگ  تادنتسم  هناماس و  تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ  تاحفص  یمامت  هارمه  هب  اهب  تمیق  مالعتسا  مرف  یتسیاب  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
333 یلخاد یرداهب 07632118000  مناخ  .دنیامن  لاسرا  یراذگراب و  اددجم  هناماس  رد  ندومن  اضما  رهم و  زا  سپ  لیمکت و 

 : یتسپ دک  یا ،  هفرح  ینف و  لک  هرادا  تیالو -  کراپ  یور  هپ  ور  فدص -  راولب  ادخان -  لخن  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916954999

33671369-076  ، 33668699-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33661521-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4646
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نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تایه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس تدم 1  هب  هامس  یرازفا  مرن  هناماس  ءاقترا  ینابیتشپ و  ، یرادهگن تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزابهش  09101940758

1101050339000062 زاین :  هرامش 
نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تئیه  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1599713831 یتسپ :  دک  کالپ 366 ،  یهللا ، تاجن  ظفاح و  نیب  یناقلاط ، نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88809456-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88807244-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنس قباطم  تعنص  هزوحرد  ترازو  یصاصتخا  یاهرورس  هکبش و  تخاسریز  یرادهگن  یزاس و  نما  یناسرزور ، هب  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101000003000043 زاین :  هرامش 
تراجت ندعم و  تعنص  ترازو  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  هدرشف  لیاف  رد  طبترم  مزال و  یاه  همان  یهاوگ  کرادم و  هیلک  لازوپورپ و  دادرارق ، روتکاف  شیپ  امتح 

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

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

88898074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازفا یرازفا مرن   مرن هناماس   هناماس ءاقترا   ءاقترا وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ،، یرادهگن یرادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4747

یصاصتخا یصاصتخا یاهرورس   یاهرورس وو   هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز یرادهگن   یرادهگن وو   یزاس   یزاس نما   نما یناسرزور ، ، یناسرزور هبهب   دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 4848

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ تامدخ  حرش  یمومع و  طیارش  قبط  ینامتخاس  نارگراک  یعامتجا  همیب  هناماس  زا  ینابیتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000010000066 زاین :  هرامش 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب یداهنشیپ  تمیق  تروصنیا  ریغ  ردو  یمازلا  ات 1401/5/20 تلود  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  (PDF لیاف کی   ) کرادم یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یمومع 64492626  طیارش  تسود و  یحتف  نیورپ  مناخ   64492420 نفلت هرامش  اب  تامدخ  حرش  رد  ماهبا  دوجو  تروص  رد  دش .  دهاوخن 

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

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

66580009-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5557112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماجرف تکرش  هب  طوبرم  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  یرادا  یلام و  عماج  هناماس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1401 رد  زادرپارف 

1101000017000060 زاین :  هرامش 
یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/05/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس 1401 رد  زادرپارف  ماجرف  تکرش  هب  طوبرم  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  یرادا  یلام و  عماج  هناماس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1149943381 یتسپ :  دک  کلملا ،  لامک  نابایخ  ناتسراهب -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38513364-021  ، 38511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33966100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا یعامتجا همیب   همیب هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4949

یرادا یرادا وو   یلام   یلام عماج   عماج هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 5050

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

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

هباشم5556151 دکناریا  - یتسویپ لیاف  حرش  هب  یتراظن  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  تازیهجت و  دیرخ 
دشاب یم 

هحفص 68) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5555507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

خیرات ات  1401/05/11 ـ  خیرات :  زا  سابیفورپ ـ ..  یطابترا  طساو  تراک   ، HMI یسمل رگشیامن  هحفص  ناونع : 1100216 ـ  تساوخرد : هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
03531454977 سامت : هرامش  یقفاب ـ  یحاتف  یداه  زادرپراک : مان  1401/05/22 ـ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سابیفورپ سابیفورپ یطابترا   یطابترا طساو   طساو تراک   تراک  ،  ، HMIHMI یسمل   یسمل رگشیامن   رگشیامن هحفص   هحفص ناونع : : ناونع 5151

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

O-RING تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000571 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

REDRESS KIT تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000578 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/06/21 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

O-RINGO-RING ناونع : : ناونع 5252

REDRESS KITREDRESS KIT ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سابعردنب یرادرهش   :: 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 11 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  قرب  هکبش و  ویسپ  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004916000021 زاین :  هرامش 

سابعردنب یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917873139 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  یرادرهش  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223533-076  ، 32223022-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223022-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / نیبروت تعرس  لرتنک  متسیس  کر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004432 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب و تخاس  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   GITEQ هدنزاس عجرم   V942 لدم قرب  هاگورین  روتارنژ  لرتنک  متسیس  هعطق  کر  الاک :  مان 

انپم لرتنک 
ددع 1 دادعت : 

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

دوش  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07731311460-1463-1457-1458-1469

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

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب قرب وو   هکبش   هکبش ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

نیبروت نیبروت تعرس   تعرس لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس کرکر   ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یرهش  بالضاف  با و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5557004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنازخ دانسا  ینارمع  تارابتعا  لحم  زا  تسویپ  تاصخشم  قبط  رتم   ec دورتکلا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001434000225 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
الاک ایمیک  یناب  هدننک  هضرع  عجرم   HACH یتراجت مان   PHC 10101 لدم یهاگشیامزآ   PH دورتکلا الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

بآ تعنص  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم   HACH یتراجت مان   PHC لدم یهاگشیامزآ  تازیهجت   PH دورتکلا الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/19 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ای 002 هنازخ 005  دانسا  یمازلا -  یسروب  دک  یمسر -  روتکاف  تسویپ -  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یافبآ  تکرش  رباج ، نابایخ  ینیلک ، خیش  نابایخ  جیوادرم ، زاریش ، هزاورد  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8168936556

36690350-031  ، 36680030-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36689586-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RPGM-867-1157 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 12-05-1401 22-05-1401  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5557184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ENVIRONNEMENT S.A تکرش تخاس   Primary Filter For Sampling Probe 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

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

رتم رتم   ecec دورتکلا   دورتکلا ناونع : : ناونع 5656

ENVIRONNEMENT S .AENVIRONNEMENT S .A  تکرش تکرش تخاس   تخاس   Primary Filter For Sampling ProbePrimary Filter For Sampling Probe ناونع : : ناونع 5757
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هاشنامرک ناتسا  زاگ  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 13 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5555774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح افطا  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000136 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لوسپک یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 1 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-1 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
دنزام ناراب  یناشن  شتآ 

ردنلیس 100 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: 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 11 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم تسویپ  الاک  قیقد  حرش  - ددع لماش 4  متیآ  ود  هباشمریغ  دک  ناریا   FLAME DETECTOR & FLAME AMPLIFIER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101093498004428 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   CQR هدنزاس عجرم   Flame Detector لدم هلعش  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  الاک  قیقد  حرش  - ددع لماش 4  متیآ  ود  هباشمریغ  دک  ناریا   FLAME DETECTOR & FLAME AMPLIFIER :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31466227-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ الاک   الاک قیقد   قیقد حرش   حرش -- ددع ددع   44 لماش   لماش متیآ   متیآ ودود   هباشمریغ   هباشمریغ دکدک   ناریا   ناریا   FLAME DETECTOR & FLAME AMPLIFIERFLAME DETECTOR & FLAME AMPLIFIER ناونع : : ناونع 5959

یناشن یناشن شتآ   شتآ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   . یناشن شتآ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092200000047 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  هردمرخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
بط وزام  هدننک  هضرع  عجرم  بط  وزام  هدنزاس  عجرم  یددع  هتسب 200  پاپوس  نودب  فرصم  راب  دنچ  یسفنت  کسام  الاک :  مان 

هتسب 3 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   ROSENBAUER هدنزاس عجرم   ROSENBAUER یتراجت مان  یتفج  هبعج 1   BOROS B1 لدم زیاس 43  یمرچ  یناشن  شتآ  همکچ  الاک :  مان 
نیشام تعنص  رادهار  هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا 

تفج 3 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

لوسپک یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 1 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-1 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
دنزام ناراب  یناشن  شتآ 

ردنلیس 3 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

عافد عیانص  نامزاس  هدننک  هضرع  عجرم  دالیم  عیانص  هدنزاس  عجرم   S زیاس یناشن  شتآ  یتایلمع  سابل  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   TEMPEX یتراجت مان  یتفج  یکیتسالپ 25  هتسب   BOMBERO لدم  XL زیاس زوسن  موینیمولآ  سنج  یناشن  شتآ  قیرح  دض  شکتسد  الاک :  مان 

نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک 
هتسب 3 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
لیلخ یناگرزاب  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  روابنزور  یتراجت  مان   heros titan لدم دیمآ  یلپ  سنج   Free زیاس یناشن  شتآ  یتایلمع  هالک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

هردمرخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  همیمضو  لیمکت  یتسیاب  ًامازلا  یتسویپ  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یناشن  شتآ  سانشراک  دأتو  مالعتسا  قباطم  دی  اب  یتساوخرد  دراومامتح  هجوت : 

4571813147 یتسپ :  دک  هرد ،  مرخ  یرادرهش  ملعم  نادیم  شبن  ینیمخ  ماما  نابایخ  هردمرخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35531003-024  ، 35523377-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35524008-024 :: 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

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

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

زا 97 ھحفص 44 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/r256bgz5un8y5?user=37505&ntc=5556370
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5556370?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسلگ یرادناتسا   :: 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 19 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط  یرادناتسا  رورس  قاتا  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، یحارط ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دیآ لمع  هب  دیدزاب  هژورپ  یارجا  لحم  زا  امتح  امتح  )

1101000283000024 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دحاو 1 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیدزاب هژورپ  لحم  زا  تمیق  نعت  زا  لبق  دیاب  امتح.دریذپ  ماجنا  یرادناتسا  تاعالطا  یروانف  لک  هرادا  رظن  ریز  تسویپ و  حرش  قباطم  دیاب  راک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  تاعالطا  یروانف  هرادا  دات  هژورپ و  لماک  یارجا  زا  سپ  زور  هجو 10  تخادرپ.دیآ  لمع  هب 

تاعالطا 09191637233

4918936971 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  کی  هرامش  نامتخاس  یرادا ، تیاس  جیسب ، نادیم  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32480100-017  ، 32433001-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480101-017 :: 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  4242   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رورس رورس قاتا   قاتا کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  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 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

5555597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا یلام  ینف و  تاصخشم  هئارا  - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  - سنارفنک نلاس  یتوص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093261000213 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یریاشع هیضرم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  یک  ید  یت  یتراجت  مان   EB-100 لدم یتوص  متسیس  نوفده  الاک :  مان 

هاگتسد 93 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  قباطم  افرص  ، یتساوخرد یاضاقت  تاصخشم  .2

یحلاص مناخ  ( 071  ) دک  38132238 ینف : تالاوس  تهج  سامت  هرامش  .3
یردیح یاقآ  ( 071  ) دک  38132472 سامت : هرامش  . 4

.دشاب یم  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  .5

7179896315 یتسپ :  دک  ناگنازرف ،  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  ینیمخ  ماما  هارگرزب  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132222-071  ، 38407775-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38407776-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس یتوص   یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 6262

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5555620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم  اب  کر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
hpi لدم :

قمع 60 اب  تینوی   9 داعبا :
ددع  3 دادعت :
نف تاقلعتم :

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 
1101090049001731 زاین :  هرامش 

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرش ترامع  نارتسگ  ریوصت  زیهجت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HPI یتراجت مان  لدم 3706   cm 60 قمع  161x60 cm زیاس تینوی  هداتسیا 34  کر  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم  اب  کر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
hpi لدم :

قمع 60 اب  تینوی   9 داعبا :
ددع  3 دادعت :
نف تاقلعتم :

تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 
تاجن 46625328 مناخراکرس  یلیمکت :  تاعالطا  تفایرد  تهج  سامت  هرامش 

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

46625350-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کرکر ناونع : : ناونع 6363
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نارهت ناتسا  یبرغ  بونج  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5555629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

fortigate - e600 لاو ریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050139000061 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یبرغ  بونج  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTINET یتراجت مان   E 200 لدم تیگیتروف  لاوریاف  الاک :  مان 

داپژد
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . زاین دروم  ینف  تاصخشم  اب  قباطمدشاب  یم  حطس 2  یسرزاب  دوش .  یرازگ  راب  اضما  رهم و  زا  سپ  دوش و  هجوت  تسویپ  تاصخشم  اهمرف و  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  درادن  تسویپ  هک  یتاداهنشیپ  هب  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

3317869371 یتسپ :  دک  یماظتنا ،  یورین  یوربور  ینیمخ ف  ماما  راولب  ناواو ،  کرهش  هواس  هداج  رتمولیک 22  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56172595-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56172565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

fortigate -  e600fortigate -  e600 لاو   لاو ریاف   ریاف ناونع : : ناونع 6464
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5555905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/02 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قباطم  راد  نف  متسیس  ایاپ  کرام  ( یراوید تینوی  کر 9  یراوید 9( کر  ناونع : 

14011708 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/13 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

راد راد نفنف   متسیس   متسیس ایاپ   ایاپ کرام   کرام (( یراوید یراوید تینوی   تینوی کرکر  99   )) یراوید  99 یراوید کرکر   ناونع : : ناونع 6565
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ناریا یزکرم  قطانم  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5555926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Coaxial Cable 50 ohm 1/4 رتم  500 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093221000110 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  ناریا  یزکرم  قطانم  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یجرف دمحا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   COAXIAL یتراجت مان  یرتم  یلور  هتسب   M3264 لدم  in 1/4 رطق یسم  سنج  لایسکاوک  لباک  الاک :  مان 

رتم 500 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هدنشورف  هنیزه  اب  یر  رد  عقاو  رادیرخ  رابنا  هب  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دودرم  هدوبن و  یسررب  لباق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  .تسا  یمازلا  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  الاک  ینف  تاصخشمو  روتکاف  شیپ  هئارا 

02166951480 سکاف :  02187524416 نفلت :

1591816514 یتسپ :  دک  کالپ 390 ،  تفن  ترازو  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

87524416-021  ، 87520-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88936206-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Coaxial Cable 50  ohm Coaxial Cable 50  ohm 1/41/4 رتم   رتم   500500 ناونع : : ناونع 6666
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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   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ دادرارق  قباطم  لاعف  ریغ  تخاس  ریز  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم فارصنا  هلزنم  هب  نآ  هئارا  مدع  هدوب و  یمازلا  تسویپ  کرادم  ندومن  روهمم  لیمکت و 

1101001017000353 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  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 : 

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

.دشابیم تمیق  هئارا  تهج  افرص  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرگسع 75358222

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

75358213-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب نآنآ   هئارا   هئارا مدع   مدع وو   هدوب   هدوب یمازلا   یمازلا تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم ندومن   ندومن روهمم   روهمم وو   لیمکت   لیمکت .تسویپ   .تسویپ دادرارق   دادرارق قباطم   قباطم لاعف   لاعف ریغ   ریغ تخاس   تخاس ریز   ریز تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم فارصنا   فارصنا هلزنم   هلزنم

6767
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دورتکلا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000574 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  لاتیجید  هلاناک  یجورخ 16  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138235-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ریداقم  ینف و  تاصخشم  قبط   torque limit device تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000543 زاین :  هرامش 

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

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورتکلا دورتکلا ناونع : : ناونع 6868

تسویپ تسویپ ریداقم   ریداقم وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   torque limit devicetorque limit device ناونع : : ناونع 6969

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 09 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ یصوصخ  طیارش  قباطم  هلاناک  تشه  چیئوس  باه  یو و  تیگ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000193 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NEWROCK هدنزاس عجرم  کاروین  یتراجت  مان   FXS لدم لارتناس  نفلت  زکرم  تروپ  یو 8  تیگ  هکبش  هاگرد  الاک :  مان 
طابترا زارفا  وگ  مایپ 

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

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

داهنشیپ تروص  نیا  ریغ  رد  دنشاب و  یم  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  زیلانآ و  یراذگراب  هب  مزلم  ناگدننک  تکرش  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  یسررب 

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

31137321-054  ، 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

هلاناک هلاناک تشه   تشه چیئوس   چیئوس باه   باه وو   یویو   تیگ   تیگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070
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نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 09 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب نارهت (  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   VHF ییویدار هکبش  متسیس  هیلک  ینابیتشپ  یرادهگن و  ریمعت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تسویپ تاصخشم 

1101004572000048 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/05/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   VHF ییویدار هکبش  متسیس  هیلک  ینابیتشپ  یرادهگن و  ریمعت ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم  تادنتسم و 

 : یتسپ دک  مرخ ،  تسب  نب  شبن  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ   هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنامد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1547815981

77909091-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77906645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لکلک هرادا   هرادا   VHFVHF  ییویدار ییویدار هکبش   هکبش متسیس   متسیس هیلک   هیلک ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت ،  ،  ریمعت ناونع : : ناونع 7171
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ناریا یزکرم  همیب   :: 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   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش یلباک  تخاسریز  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000070 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ  لیاف  رد  - 

.ددرگ نیزگیاج  هدش  تساوخرد  تاصخشم  اب  الاک  دیلوت  ای  دوجو  تروص  رد  تسا  دیرخ  تیولوا  رد  یناریا  یالاک 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( .دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلاسرا  یاه  تمیق  هب  هناماس  رد  روکذم  مرف  جرد  مدع  تروص  رد   ) هناماس رد  نآ  جرد  تسویپ و  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش یلباک   یلباک تخاسریز   تخاسریز تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

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

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

زا 97 ھحفص 55 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/p2pgzthtuy25w?user=37505&ntc=5556359
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5556359?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ینسمم یرادنامرف   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... cpu - fan - ram - hard و روتینام -  لماش  تاعالطا  یروانف  تازیهجت  دیرخ 

1101092986000003 زاین :  هرامش 
ینسمم یرادنامرف  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
ینسمم سراف ،  لیوحت :  لحم 

یدقن و 400000000 تروصب  لایر  نویلیم  دصتشش  فورح  هب  لایر   600000000 هنازخ (  دانسا  دقن و  تروصب  تخادرپ  تسویپ :  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( یمالسا هنازخ  دانسا  تروصب  لایر  نویلیم  دصراهچ  فورح  هب 

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

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

42523199-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ....  .... وو   cpu -  fan -  ram -  hardcpu -  fan -  ram -  hard روتینام -  -  روتینام لماش   لماش تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373

یرازفا یرازفا تخس   تخس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110065 هرامش  یرازفا ) تخس  تاعطق  الاک  ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985003078 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بیطخ یمالس  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   in 20 هچراپکی رتویپماک  کسیددراه  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 50 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
PLASSER هدنزاس عجرم   EM 120 لدم یلیر  طوطخ  ینابیتشپ  یبایزرا  جیگ  نیشام  رتویپماک  دربراک   RIO-DDC-701T یکینورتکلا تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

سراپ ایریآ  یتعنص  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا  هدنزاس  روشک   AND THEURER
تس 100 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
سیرتام تامدخ  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   in 20 هچراپکی رتویپماک  کسیددراه  دربراک  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تس 100 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

سیرتام تامدخ  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   in 20 هچراپکی رتویپماک  هکبش  تراک  دربراک  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 150 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
سیرتام تامدخ  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   in 20 هچراپکی رتویپماک  سوام  دربراک  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تس 150 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

سیرتام تامدخ  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   in 20 هچراپکی رتویپماک  دروبیک  دربراک  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 2500 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
سیرتام تامدخ  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   in 20 هچراپکی رتویپماک  دربراک  یکیتسالپ  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تس 2500 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

سیرتام تامدخ  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   in 20 هچراپکی رتویپماک  هیذغت  عبنم  دربراک  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 10 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
سیرتام تامدخ  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   in 20 هچراپکی رتویپماک  هدننک  کنخ  دربراک  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تس 100 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

سیرتام تامدخ  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   in 20 هچراپکی رتویپماک  نف  دربراک  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 50 دادعت : 

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

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امتح دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0007548013  هرامش  چوس )  بای  ریسم  تیک  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب 

1101093985003082 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  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 20 دادعت : 

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

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چوس چوس بای   بای ریسم   ریسم تیک   تیک ناونع : : ناونع 7575

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0007548008  هرامش  ریافیتکر ) رژراش   ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985003083 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم کینورتکلا  هیذغت  عبانم  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   RM220800 دک  A 800 نایرج تدش   V 220 ژاتلو یتارباخم  یتعنص و  دربراک  ریافیتکر  رژراش  الاک :  مان 
یپ سا  یپ  یتراجت  مان  کینورتکلا  هیذغت  عبانم  دیلوت  هدنزاس 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریافیتکر ریافیتکر رژراش   رژراش ناونع : : ناونع 7676

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  تاصخشم  قبط  دابآ  فجن  زکرم  رد  یشکلباک  نژویف و  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000738 زاین :  هرامش 

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

هعومجم 1 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

دابآ فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوزفا شزرا  همان  راهظا  همیب و  باسح  اصافم  شورف ، زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  .ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  جرد و  هناماس  رد  لک  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  ینامیرن 09133096223  سدنهم  اب  امتح  یگنهامه  تهج.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لیوحت  لمح و  هنیزه  .تسیمازلا 

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

33344701-031  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرالد ژراش 20  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000582 زاین :  هرامش 

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

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشکلباک یشکلباک وو   نژویف   نژویف تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 7777

یرالد یرالد   2020 ژراش   ژراش تراک   تراک ناونع : : ناونع 7878

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا عنامالب  ناسکی  درکلمع  تاصخشم و  اب  هباشم  یاه  هاگتسد  داهنشیپ.یتسویپ  یاضاقت  حرش  قبط  هکبش   ROUTER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631002205 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رتور ای  چیئوس  رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 15 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا عنامالب  ناسکی  درکلمع  تاصخشم و  اب  هباشم  یاه  هاگتسد  داهنشیپ.یتسویپ  یاضاقت  حرش  قبط  هکبش   ROUTER :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33548632-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرونربیف لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000009000109 زاین :  هرامش 

ییاراد یداصتقا و  روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  شیاپ  یلیر  تعنص  ناروآون  هدنزاس  عجرم   ILX/HAW/DWG20-01 لدم یتارباخم  هکبش  کر  ود  هدنهد  طابترا   SFP لوژام الاک :  مان 

شیاپ یلیر  تعنص  ناروآون 
ددع 8 دادعت : 

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

.دشاب یم  زاین  دروم   PN: B21_720187 ربمان تراپ  تاصخشم HPE bladesystem C_class GB QSFP+MPO و  اب  یتساوخرد  لوژام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشابیم هباشم  دک  ناریا   ) .دامرف لصاح  سامت  هرامش 02139902964  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

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

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

33967709-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش   ROUTERROUTER ناونع : : ناونع 7979

یرونربیف یرونربیف لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 8080

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110078  هرامش  یرازفا )  تخس  تاعطق  الاک  ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف 

1101093985003079 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سیدنا هدازالاب  اقآ  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   CPU یتراجت مان   GHz 2/4 شزادرپ تعرس   INTEL 5700 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
عجرم  WESTERN یتراجت مان   Valmont 8000 لدم تویپ  رتنس  راشف  تحت  یرایبآ  نیشام  یزکرم  لکد  سکاب  روات  یرازفا  تخس  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

سراپ نیشام  رایبآ  هدننک  هضرع 
تس 100 دادعت : 

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

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار ویوی   یپیپ   یسیس   ناونع : : ناونع 8181
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تخاسریز تاطابترا  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   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد ) روار هب  دنرز  رهش  یجورخ  دنرز و  هب  نامرک  رهش  یجورخ  رد  تکادباس  بصن  یلاناک و  یشک  لباک  یقفا  سرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  تسویپ  طیارش  ریداقم و  تسرهف  اب  قباطم 

1101001022000736 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

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

شزرا همانراهظاو  یهاوگ  هئارا  تسا  یمازلا  هناماسرد  هدش  اضما  ورهم  تمیقزیر  یراذگراب  تسا  هدننک  نیمات  هدهعبریاسو  لقنو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لصاح سامت  یفیرش  یاقآ  09131414361 ای 03432232400 هرامشابرتشیب تاعالطا  بسک  تهج  تسا  یمازلا  تخادرپ  نامزرد  همیب  باسحاصافمو  هدوزفا 

دامن

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

32232500-034  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس باه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000583 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکادباس تکادباس بصن   بصن وو   یلاناک   یلاناک یشک   یشک لباک   لباک یقفا   یقفا سرپ   سرپ ناونع : : ناونع 8282

چوس چوس باه   باه ناونع : : ناونع 8383

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

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

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

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

5556803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  اب  (( NEW  )) وین هکبش  تحت  نفلت  یشوگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003012000083 زاین :  هرامش 

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نیرب یاسراپ  نیرواشم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO PHONE یتراجت مان  لدم 7965  یزیمور  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/05/17 زاین :  خیرات 

هکبش یامنرود  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   CP-7911G لدم هنایار  هکبش  عون   IP نفلت الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

هیوست - 3( هس یفنم  هقبط  رد  عقاو  رابنا  ولج   ) نامزاس لحم  رد  لیوحت  - 2 .تسا یمازلا  هدننک  نیمات  ابش  باسح  هرامش  یداصتقا و  دک  هئارا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک ههام  رثکادح 1  روتکاف  باسح 

1416753941 یتسپ :  دک  کالپ 17 ،  قشمد - نابایخ  یبونج -  نیطسلف  زرواشک - راولب  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84491205-021  ، 88804379-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88893852-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وین وین هکبش   هکبش تحت   تحت نفلت   نفلت یشوگ   یشوگ ناونع : : ناونع 8484
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5557028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم :  اب  کر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
متسیس ایاپ  لدم :

قمع 60 اب  تینوی   12 داعبا :
نف تروپ و  رواپ 8  لوژام  لماش  تاقلعتم :

1101090049001728 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

متسیس ایاپ  هدننک  هضرع  عجرم   alfa لدم  cm 60 قمع  U 12 عافترا  in 19 درادناتسا اب  هنایار  تازیهجت  یراوید  کر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

تاصخشم :  اب  کر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
متسیس ایاپ  لدم :

قمع 60 اب  تینوی   12 داعبا :
نف تروپ و  رواپ 8  لوژام  لماش  تاقلعتم :

تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 
تاجن 46625328 مناخراکرس  یلیمکت :  تاعالطا  تفایرد  تهج  سامت  هرامش 

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

46625350-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار تازیهجت   تازیهجت یراوید   یراوید کرکر   ناونع : : ناونع 8585
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5557115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف جیلخ  هقطنم  گنیچاپسید  تارباخم   WDM یرون و ویسپ  هکبش  یحارط  تهج  رواشم  باختنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000255 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/23 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمشاهروپ مناخ  راکرس  اهدادرارق  تاکرادت و  روما  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش5555637 تحت  هتسب  رادم  هحفص 78)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرازفا5555669 تخس  تازیهجت  سیورس  هحفص 24)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف5555979 هحفص 24)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادا5555995 نویساموتا  هکبش  یشک  میس  یارجاو  بصنو  هحفص 24)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5556058O-RING(38 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رکذ5556162 مزال  یاه  زوجم  هئارا  یتسویپ و  تامدخ  حرش  قبط  نامزاس  لاتورپ  هناماس  ینابیتشپ 
هدش

هحفص 24) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادا 55561932 نویساموتا  هکبش  یشک  میس  یارجاو  بصنو  هحفص 24)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5556235REDRESS KIT(38 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

گنیچاپسید گنیچاپسید تارباخم   تارباخم   WDMWDM  وو یرون   یرون ویسپ   ویسپ هکبش   هکبش یحارط   یحارط تهج   تهج رواشم   رواشم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 8686

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

هطوبرم5556309 سنسیال  هارمه  هب  کیفارت  لیلحت  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 24)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قرب5556323 هکبش و  ویسپ  تازیهجت  هحفص 38)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5556357ESA یو تیگ  مپسا  یتنآ  سنسیال  هلاسکی  هحفص 24)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس5556523 هحفص 24)میات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5556582 - لاتیجید هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR طبض هاگتسد  لانرتنیا -  کسید  دراه 
هتسب رادم  نیبرود 

هحفص 78) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5556686 نیبرود   DVR شخپ طبض و  هحفص 78)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5556717( اه تکرش  ییاسانش  تهج   ) یزاجم یاضفرتسبرد  تاغیلبتو  یناسر  هحفص 24)عالطا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یصاصتخا5556861 یاهرورس  هکبش و  تخاسریز  یرادهگن  یزاس و  نما  یناسرزور ، هب  هحفص 24)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یعامتجا5556910 همیب  هناماس  زا  ینابیتشپ  هحفص 24)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا سالپ 75  یج  ددع ---  کی   indastrial monitor تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001239 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سکاریز یتراجت  مان  اب  گنتات  کینورتکلا  یتعنص  هورگ  زا   XL-775 لدم  in 17 یگنر  LCD روتینام الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ تمیق (  داهنشیپ  هارمه  هب  گولاتاک و )..  سکع ، ینف ، تاصخشم   ) ینف داهنشیپ  افطل ،" .دشاب  یم  ههام  ود  یلا  کی  رثکادح  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفرگ .  دهاوخن  رارق  یسررب  دروم  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  روتکاف )

.تسا هباشم  دک  ناریا 
.تسا لخاد  تخاس  یالاک  اب  تیولوا 

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

71095053-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

چنیا چنیا   7575 سالپ   سالپ یجیج   ددع ---  ---  ددع کیکی     indastrial monitorindastrial monitor ناونع : : ناونع 8787
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مق نهآ  هار   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5555676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 .... ناشفا و قرب  لباک   - 50W چیپرام فرصم  مک  پمال   - 4m عافترا هزیناولاگ  هفرط  ینابایخ 2  غارچ  هیاپ  نیمات - : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قرب دحاو  تاسیسات  نامتخاس  تن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا 

1201001314000033 زاین :  هرامش 
مق نهآ  هار  لک   هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسویپ حرش  قبط  - 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/05/16 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  نهآ  هار  لک  هرادا  یرادا  یلام  طباوض  قبط  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  بصن  لاسرا و  لمح ،  هنیزه 

.ددرگ  یم  عوجرم  الاک  داریا  بیع و  هنوگ  ره  تروصرد 
.دشاب یم  یمازلا  تساوخرد  هنیمز  رد  تیحالصربتعم  همانیهاوگ  هئارا 

هتالک 09122535223 سانشراک : 

3718657485 یتسپ :  دک  مق ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نهآ ،  هار  نادیم  هاپس ،  نابایخ   - مق مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31622248-025  ، 36617141-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36124400-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ....  .... وو ناشفا   ناشفا قرب   قرب لباک   لباک  -  - 5050 WW  چیپرام چیپرام فرصم   فرصم مکمک   پمال   پمال  -  - 44mm  عافترا عافترا هزیناولاگ   هزیناولاگ هفرط   هفرط   22 ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ نیمات - : - : نیمات 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 :

زا 97 ھحفص 69 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ek7sckgdbugde?user=37505&ntc=5555676
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5555676?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارایماک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دکناریا  - یتسویپ لیاف  حرش  هب  یتراظن  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005116000110 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  نارایماک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هنایمرواخ شزادرپ  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ALFA110 لدم یتراظن  یناوخ و  کالپ  کیفارت  تعرس و  لرتنک   IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

نارایماک رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  تاحیضوت  رد  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

35522625-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا -- یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989

یکیفارت یکیفارت یاه   یاه ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( تسویپ ) مالعتسا یهگآ  رد  جردنم  مالقا  حرش  هب  یکیفارت  یاه  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094734000169 زاین :  هرامش 
رهش نیهاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

لیویس دور  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   250x150 cm زیاس لیطتسم  یرابخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
یزکرم نازاس  نیژد  هدننک  هضرع  عجرم   60x45 cm زیاس لکش  لیطتسم  یرتوبک  لاب  یرابخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

قرش هار  نیذآ  هدننک  هضرع  عجرم  پیت 3  یروبنز  هنال  گنربش  اب  راد  هبل   100x70 cm لیطتسم یرابخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
جدننس ولبات  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   45x60 cm زیاس لیطتسم  لکش  امن  تهج  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

هار یامن  هولج  هدننک  هضرع  عجرم   75x55 cm زیاس لیطتسم  یرابخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
یدمرس اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  یتراجت  مان   cm 60 زیاس یهجو  هس  لکش  یراطخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

یدمرس اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  یتراجت  مان   cm 60 زیاس هریاد  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0412005706   110x110 cm زیاس  V.S.L تعرس تیدودحم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   50x75 cm زیاس لیطتسم  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   cm 75 زیاس ثلثم  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدومن اضما  رهم و  لیمکت و  ار  مالعتسا  یهگآ  ، هناماسرد یداهنشیپ  غلبم  تبث  نمض  دنفلکم  ناگدننک  تکرش  اذل  دشاب  یم  هباشم  اهالاک  ناریا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یم  لطاب  ار  هدش  هئارا  داهنشیپ  ، کرادم یراذگراب  مدع.دنیامن  مادقا  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  هطوبرم  لیاف  یراذگراب  هب  تبسن  سپسو 

8316613111 یتسپ :  دک  رهش ،  نیهاش  یرادرهش  ، هیمطاف نادیم  ، ینیمخ ماما  راولب  ، رهش نیهاش  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45225200-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45226989-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب   :: 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 19 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . یمایم ناتسرهش  یقرش  یاه  هتالک  یاهاتسور  طیحم  یزاسهب  تهج  لودج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسرپ 50*35*15 لودج 

1101005177000069 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دورهاش نامیس  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   15x50x50 cm زیاس ینتب  لودج  الاک :  مان 
ددع 14110 دادعت : 

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

تسویپ مالعتسا  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3514497549 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  نکسم  داینب  نامتخاس 123  رویرهش  راولب 17  یدعس  نادیم  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31620248-023  ، 33325800-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327392-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1515 ** 3535 ** 5050 یسرپ   یسرپ لودج   لودج یمایم .  .  یمایم ناتسرهش   ناتسرهش یقرش   یقرش یاه   یاه هتالک   هتالک یاهاتسور   یاهاتسور طیحم   طیحم یزاسهب   یزاسهب تهج   تهج لودج   لودج 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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رهش نیهاش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ  ) مالعتسا یهگآرد  جردنم  ینف  تاصخشم  حرش  هب  ولبات  هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094734000170 زاین :  هرامش 
رهش نیهاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ولبات دنتسا  هیاپ و  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
ولبات دنتسا  هیاپ و  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف یراذگراب  هب  تبسن  سپسو  هدومن  اضما  رهم و  لیمکت و  ار  مالعتسا  یهگآ  ، هناماسرد یداهنشیپ  غلبم  تبث  نمض  دنفلکم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یم  لطاب  ار  هدش  هئارا  داهنشیپ  ، کرادم یراذگراب  مدع.دنیامن  مادقا  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  هطوبرم 

8316613111 یتسپ :  دک  رهش ،  نیهاش  یرادرهش  ، هیمطاف نادیم  ، ینیمخ ماما  راولب  ، رهش نیهاش  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45225200-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45226989-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولبات ولبات هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب   :: 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 19 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دورهاش  ناتسرهش  یاهاتسور  طیحم  یزاسهب  تهج  لودج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
cm 70*35*15 ای داعبا cm 50*35*15 و  هب  کیتاموتا  تاجناخراک  دیلوت  هتخاس  شیپ  یسرپ  لودج 

1101005177000067 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دورهاش نامیس  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   15x50x50 cm زیاس ینتب  لودج  الاک :  مان 
ددع 6650 دادعت : 

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

تسویپ مالعتسا  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3514497549 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  نکسم  داینب  نامتخاس 123  رویرهش  راولب 17  یدعس  نادیم  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31620248-023  ، 33325800-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327392-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بادنخ 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 19 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دیریگب سامت  هرامش 09905520128  اب  زاین  تروص  رد  هباشم )  دک  ناریا   ) بادنخ رهش  حطس  یاه  ریگتعرس  حالصا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپب تاحیضوت  )

1101005174000044 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  بادنخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
لوط رتم  1 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
بادنخ رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ هگرب  یراذگراب  دیریگب .  سامت  هرامش 09905520128  اب  زاین  تروص  رد  هباشم )  دک  ناریا   ) بادنخ رهش  حطس  یاه  ریگتعرس  حالصا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا 

3841873315 یتسپ :  دک  یناشن ،  شتآ  نابایخ  یتشهب -  دیهش  راولب  بادنخ -  رهش  بادنخ ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35622261-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35622260-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینتب ینتب لودج   لودج ناونع : : ناونع 9393

رهش رهش حطس   حطس یاهریگتعرس   یاهریگتعرس حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 9494

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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نانمس ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب   :: 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 19 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . یمایم ناتسرهش  هموح  یاهاتسور  طیحم  یزاسهب  تهج  لودج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسرپ 50*35*15 لودج 

1101005177000068 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دورهاش نامیس  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   15x50x50 cm زیاس ینتب  لودج  الاک :  مان 
ددع 8970 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3514497549 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  نکسم  داینب  نامتخاس 123  رویرهش  راولب 17  یدعس  نادیم  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31620248-023  ، 33325800-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327392-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

1515 ** 3535 ** 5050 یسرپ   یسرپ لودج   لودج یمایم .  .  یمایم ناتسرهش   ناتسرهش هموح   هموح یاهاتسور   یاهاتسور طیحم   طیحم یزاسهب   یزاسهب تهج   تهج لودج   لودج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5555503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  امنبآ  یقرب  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002401 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رون بآ و  یرزیل  عیانص  نارگشزادرپ  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   YICHENG یتراجت مان   YCSM120 لدم یرهش  امن  بآ  دربراک  بآ  هدرپ  لزان  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
آوکآ هدنزاس  عجرم  یچگنشف  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  آوکآ  یتراجت  مان   in 2 زیاس  m^3\h 20 تیفرظ  A/2/60 لدم زاف  هس  بآ  شکفک  پمپ  الاک :  مان 

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

سنارت شرآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  سنارت  شرآ  یتراجت  مان   A300 لدم  DC روتوم عون  راد  لرتنک  تومیر  نک  زاب  رد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
هشارت وترپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هشارت  وترپ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  رشاولاو  لدم   W 24 ناوت  power LED یلوط غارچ  الاک :  مان 

هلعش 2 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

امنبآ امنبآ یقرب   یقرب مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 09 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تاصخشم  هب  ینمیا (  تازیهجت  کرادم و  لرتنک  یمومع و  هیلقن  لیاسو  ددرت  رب  تراظن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004572000046 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینمیا تازیهجت  کرادم و  لرتنک  یمومع و  هیلقن  لیاسو  ددرت  رب  تراظن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم  تادنتسم و 

 : یتسپ دک  مرخ ،  تسب  نب  شبن  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ   هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنامد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1547815981

77909091-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77906645-021 :: 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

ینمیا ینمیا تازیهجت   تازیهجت وو   کرادم   کرادم لرتنک   لرتنک وو   یمومع   یمومع هیلقن   هیلقن لیاسو   لیاسو ددرت   ددرت ربرب   تراظن   تراظن ناونع : : ناونع 9797

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قباطم  کیتاموتا  ینوتس  دنبهار  هعومجم  دادعت 2  یزادنا  هار  بصن و   ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000114 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
یروانف رصع  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  هتسب  یدنب  هتسب  عون   RB-K-PRK لدم گنیکراپ  یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

دزی زبس  ریوک 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

ددرگ تمیق  مالعا  زاین  یلک  حرش  قباطم  هدیدرگ ، هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  (: 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهع  هب  لحم  رد  لیوحتو  لمح  هنیزه  (: 2

تسا یمازلا  تکرش  کرادم  روتکاف و  شیپ  هئارا  (: 3
دامن لصاح  سامت  هرامش 09126611992  اب  یگنهامه  تهج  (: 4

1391715117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  رتفد   - یرگشل دیهش  هارگرزب  یادتبا  - یدازآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23902402-021  ، 23902052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44694078-021 :: 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 دادعت  1313   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کیتاموتا کیتاموتا ینوتس   ینوتس دنبهار   دنبهار هعومجم   هعومجم   22 دادعت   دادعت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن  ، ، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5555536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  اب  هتسبادم  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دننک تکرش  دنناوتیم  دنراد  نالیگ  رد  یگدنیامن  ای  نالیگ و  رد  هک  یاه  تکرش  طقف 

1101000043000022 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نوتیارب  یتراجت  مان   BRITON UVC 7T8DM85 DOME لدم لسکیپاگم  یفقس 2  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/19 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاصخشم  اب  رسدور  ناتسرهش  رد  هتسبادم  نیبرود  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4138676443 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یمالسا  داشراو  گنهرف  لک  هرادا  رهش -  کراپ  یوربور  ظفاح -  نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33321481-013  ، 33363611-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323810-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5555637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض امتح  روتکاف  شیپ  دشابیم  همیمض  تسویپب  هدنشورف  طیارشو  دنربو  ینف  تاصخشمو  دادعت  تسیل  تسا  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ

1101003343000126 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   M12 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/19 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  هرامش 09131686115  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8169653848 یتسپ :  دک  رگراک ،  بیرج خ  رازه  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37723929-031  ، 36693159-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36693159-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنناوتیم دنناوتیم دنراد   دنراد نالیگ   نالیگ ردرد   یگدنیامن   یگدنیامن ایای   وو   نالیگ   نالیگ ردرد   هکهک   یاه   یاه تکرش   تکرش طقف   طقف یتسویپ   یتسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   هتسبادم   هتسبادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دننک .دننک تکرش   تکرش

9999

هکبش هکبش تحت   تحت هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 100100

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5555725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف قبط  )) هپس کناب  هزوم  کینورتکلا  تظافح  یاه  متسیس  یرادهگن  سیورس و  دادرارق  دقع  تهج  راکنامیپ  باختنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(( تسویپ

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 
1201001036000181 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
دیئامرف لصاح  سامت  هطوبرم  سانشراک  یروای  سدنهم  یاقآ  اب  دیدزاب  رتشیب و  عالطا  تهج  - 

66746428-09126448869
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس دادرارق   دادرارق دقع   دقع تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا 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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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5555823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  هاگتسد  ود  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000252 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5555847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  شویر ) زکرم  خرسهوک (  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  زاین  دروم  یتظافح  یاه  نیبرود  تازیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091343000039 زاین :  هرامش 

رمشاک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
نمیا یتراجت  مان   IAP.NB-P3522WSA لدم راکدوخ  سوکوف  موز و  بش و  رد  دید  تیلباق  اب  لسکیپ  اگم  جنپ  تلوب  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ارآ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
رمشاک رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک اب  یمالسا  هنازخ  قاروا  هلیسوب  باسح  هیوست  - دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا  - تسا هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامرد تشادهب و  هکبش  یرادباسح  رد  دنس  تبث  ینف و  سانشراک  دات  راک و  ماجنا  زا  سپ  ازخا 002 

9671616674 یتسپ :  دک  داجس ،  ژاساپ  یوربور  هر - )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  رمشاک ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55227502-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55227501-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد ودود   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 102102

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط شویر ) ) شویر زکرم   زکرم خرسهوک (  (  خرسهوک ناتسرهش   ناتسرهش نامرد   نامرد وو   تشادهب   تشادهب هکبش   هکبش زاین   زاین دروم   دروم یتظافح   یتظافح یاه   یاه نیبرود   نیبرود وو   تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 103103

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

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

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

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

5556361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرال ناتسرهش   - نابیاس زرد  تامدخ  زکرم  یریوصت  شیاپ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لیاف  اب  قباطم  نیبرود و .....  ددع  دیرخ 4 

1101003107000547 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتکا  یتراجت  مان   ACM-5611 لدم تباث  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/05/23 زاین :  خیرات 
ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یدقن  رابتعا  نیمات  لحم 

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 
09178509350: سامت هرامش 

7143686166 یتسپ :  دک  سراف ،  یزرواشکداهج  نامزاس  مرا  نابایخ  لوا  یدازآ  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52267307-071  ، 32272180-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32299029-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت برغ  بعش  روما  هرادا  ناریا -  یلم  کناب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اباب قباطم   قباطم وو .....  .....  نیبرود   نیبرود ددع   ددع   44 دیرخ   دیرخ ناتسرال   ناتسرال ناتسرهش   ناتسرهش  - - نابیاس نابیاس زرد   زرد تامدخ   تامدخ زکرم   زکرم یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع
یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف

104104

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود لاتیجید -  -  لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ریواصت   ریواصت طبض   طبض   NVRNVR طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد لانرتنیا -  -  لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 105105

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

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

زا 97 ھحفص 82 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yhf2g7b7gq9l2?user=37505&ntc=5556361
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5556361?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


مالساب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوشن هجوت  اهدک  ناریا  هب 

دوشیم ماجنا  کناب  سانشراک  رظن  اب  ییاهن  دیرخ 
1101001106000063 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  نارهت  برغ  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اکیئار تراجت  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   SEAGATE یتراجت مان   ST2000DL003 لدم  TB 2 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 13 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

جاوما هدننک  هضرع  عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-7616 NI-E2 لدم هلاناک  لاتیجید 16  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR طبض هاگتسد  الاک :  مان 
میعن نیون  رتسگ 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   DOME DS-CD1753G0-I هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 49 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   DS-2CD1653G0-I تلاب هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دراه  western digital hdd purple 4tb- 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

NVR 64chanel 8*hdd up to 8 -2

 4mp تباث زنل  اب  ماد  نیبرود  - 3
کراد -mm 2.8

exir-wdr130db-

 4mp زیاروتوم زنل  اب  تلاب  نیبرود  - 4
کراد  - 12mm~2.8

exir-wdr130db-

1341773111 یتسپ :  دک  نارهت ،  برغ  بعش  روما  هرادا  یلم -  کناب  نامتخاس  نیعم -  داتسا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66003748-021  ، 66025151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66028425-021 :: 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
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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ساد هندرگ  یریوصت  تراظن  کنیل  یارجا  تاقلعتم و  هیلک  هارمه  هب  لکد ،  هلصا  کی  یزادنا  هار  بصن  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000102 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ییانثتسا  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: 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   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- دوش یازگراب  روتکاف  شیپ   - هدوزفا شزرا  نودب  تمیق  تسویپ  مالقا  تسیل  تسا  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092048000009 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ییانثتسا  شرورپ  شزومآ و  هدننک :  رازگرب 
یچاخ هرق  هداز  رکش  یلع  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک   JVC یتراجت مان   VR-509E لدم هتسبرادم  نیبرود   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9135983111 یتسپ :  دک  نمهب ،  دجسم  لباقم  زبس -  دبنگ  نادیم  یناسارخ -  دنوخآ  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38513322-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38511150-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ساد ساد هندرگ   هندرگ یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن کنیل   کنیل یارجا   یارجا وو   تاقلعتم   تاقلعتم هیلک   هیلک هارمه   هارمه هبهب   لکد ،  ،  لکد هلصا   هلصا کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 106106

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود   DVRDVR شخپ   شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا جدننس  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسدرک

ناتسدرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5557043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت شیاپ  یتراظن  هناماس  تازیهجت  دیرخ  یمومع  هصقانم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093066000011 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  جدننس  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  راشای  نما  ناروآ  نف  هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   IPC3235SS-DZK-IO لدم لسکیپاگم  ماد 5  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 
هاگتسد 162 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

، یربیاس دنفادپ  لیبق  زا  مزال  یاهتیحالص  اهزوجم و  یاراد  یمالعا ، ینف  تاصخشم  تیاعراب  یتسویپ  لیافربارب  ًالماک  تسیابیم  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا لوبق  دروم  یمالعا  تاصخشم  ربارب  اقیقد  تسه ، تسویپ  لیاف  رد  هچنآ  دشابیم و  هباشم  اهدک  ناریا  یمامت  -2 هریغ تراجت و  ندعم و  تعنص ،

6618933684 یتسپ :  دک  هس ،  هقطنم  یرادرهش  میدق  نامتخاس   - دابآ کرابم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33566358-087  ، 3356358-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3356358-087 :: 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

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ یتراظن   یتراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 108108

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

تشد نیکشم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5557129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاسرهش تاموزلم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اکیال 407  نیبرود  یرطاب  یرادرب -  هشقن  میس  یب  یرادرب -  هشقن  نیبرود  هیاپ  هس  اکیال 407 و  نیبرود  گالبارت  میمش -  هب  لاصتا  لباق  سا  یپ  یج  دیرخ 

1101005283000018 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  تشد  نیکشم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/18 زاین :  خیرات 
جرک زربلا ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3177968698 یتسپ :  دک  یزاریش ،  دایص  دیهش  راولب  عطاقت  ینیمخ  ماما  راولب  - تشد نیگشم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36204407-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36200300-026 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هباشم5556151 دکناریا  - یتسویپ لیاف  حرش  هب  یتراظن  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  تازیهجت و  دیرخ 
دشاب یم 

هحفص 68) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ینمیا5556183 تازیهجت  کرادم و  لرتنک  یمومع و  هیلقن  لیاسو  ددرت  رب  یاهمتسیستراظن  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 75) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " 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

هتسبرادم5556686 نیبرود   DVR شخپ طبض و  هحفص 78)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یرادرب یرادرب هشقن   هشقن میس   میس یبیب   یرادرب -  -  یرادرب هشقن   هشقن نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ هسهس   وو   اکیال  407407   اکیال نیبرود   نیبرود گالبارت   گالبارت میمش -  -  میمش هبهب   لاصتا   لاصتا لباق   لباق ساسا   یپیپ   یجیج   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
اکیال  407407 اکیال نیبرود   نیبرود یرطاب   یرطاب - - 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) itsits  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناسارخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

khpc.ir :: عبنم :: .than 08:00 on Saturday,06 August 2022. A.Mعبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
Tehran time

5557146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Khorasan Petrochemica.company (KHPC) is planning to allocate a part of its Prilled Urea product in spot form to یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.interested reputabl.companies active in Urea market

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 :: سردآ سردآ
Address:17th Km of Bojnourd-Shirvan Road,Khorasan Petrochemical Plant,Garmkhan,Bojnourd,North Khorasan Province,Iran

3133-9858  .+ :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3651-3155-9858  + :: سکف :: sales@khpc.irسکف لیمیا لیمیا

its :: 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

5557146is planning to allocate a part of its Prilled Urea product in spot form to
interested reputabl.companies active in Urea market

هحفص 87) )  itsits

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5556582 - لاتیجید هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR طبض هاگتسد  لانرتنیا -  کسید  دراه 
هتسب رادم  نیبرود 

هحفص 78) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

قیرح5555774 افطا  هحفص 41)لوسپک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رداچ5557157 تسد  یلنپ - سکناک  بصن  یرمیلپ - تاعطق  بلاق  تسد  کی  یبیرت -  یفک  دیرخ 
...و یداب  نوتس 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

is  planning to allocate a part of its  Prilled Urea product in spot form to interested reputabl.companiesis  planning to allocate a part of its  Prilled Urea product in spot form to interested reputabl.companies ناونع : : ناونع
active in Urea marketactive in Urea market
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 دادعت  33   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

قیرح5555774 افطا  هحفص 41)لوسپک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن5556370 شتآ  هحفص 41)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس5556776 قاتا  کیتاموتا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، هحفص 41)یحارط ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5555624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشابیم هباشم  دک  ناریا  تسویپ (  مالعتسا  مرف  تاصخشم  قبط  ولو  لاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023000439 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   GRECON یتراجت مان   A50 لدم قیرح  مالعا  جنس  تبوطر  روتوم و  نژولاه و  پمال  ولو و  لاب  هدننک  لرتنک  هعومجم  الاک :  مان 

بونج زبس  حول  هدننک 
تس 1 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لباق روکذم  داهنشیپ  ینف  دانسا  یراذگراب  مدع  تروص  رد   / دریگرارق هناماس  تسویپ  یلایرو  ینف  داهنشیپ  ددرگ .  ظاحل  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم 07632196323 تیولوا  یموب  ناگدننک  نیمات  دشابم /  دیرخ  تیولوا  یناریا  یالاک   ./ ددرگیم لاطباو  دشابیمن  یسررب 

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

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح مالعا   :: 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

5555624 ( دشابیم هباشم  دک  ناریا  تسویپ (  مالعتسا  مرف  تاصخشم  قبط  ولو  هحفص 10)لاب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

 ( ( دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ (  (  تسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ولو   ولو لاب   لاب ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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(( 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 " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هباشم5556151 دکناریا  - یتسویپ لیاف  حرش  هب  یتراظن  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  تازیهجت و  دیرخ 
دشاب یم 

هحفص 68) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاجم5556445 ریغ  فلخت  تبث  هاگتسیا  ود  یارجا  هحفص 12)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

زاجم5556805 ریغ  تعرس  فلخت  تبث  هاگتسیا  ود  یارجا  هحفص 12)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دنمشوه5557090 ییامنهار  غارچ  یارجا  هحفص 12)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یارجا5557162 دیرخ و  هقطنم -  حطس  رد  زاجمریغ  تعرس  فلخت  تبث  هاگتسیا  ود  یارجا  دیرخ و 
نادیم دنمشوه  ییامنهار  غارچ 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

لماش 55563604 متیآ  ود  هباشمریغ  دک  ناریا   FLAME DETECTOR & FLAME AMPLIFIER
دشاب یم  تسویپ  الاک  قیقد  حرش  - ددع

هحفص 41) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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لوفزد ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوفزد یکشزپ  مولع  هاگشناد  تاعالطا  یریگ  نابیتشپ  هاگتسد  یزاس و  هریخذ  هاگتسد  تهج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004709000021 زاین :  هرامش 

لوفزد ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
تاعالطا یروانف  شرتسگ  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان   FLV3VS6F-200 لدم  GB 200 تیفرظ هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 

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

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ددرگ یرازگراب  دوش و  اضما  رهم و  ) هدش رپ  تسویپ  لیاف  افطل  هدش .  تسویپ  لیاف  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6461665145 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  دادرخ و  راولب 15  نیب  تسپ  نابایخ  لوفزد -  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422074-061  ، 42428201-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42428203-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک ینوناق  یکشزپ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003009000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556778 :: هرازه هرازه :: 1401/06/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک  ینوناق  یکشزپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هناماس  لیاف  رد  یراذگراب  ینف  تاصخشم  اب  زاس  هریخذ  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
33,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,650,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  هتشاد  رگید  دیدمت  هام  تیلباق 3  مامت و  هام  یاراد 3  رودص  نامز  زا  نآ  رابتعا  زا  هک  یکناب  ربتعم  همان  تنامض  نیمضت :  تاحیضوت 

411413917953 یداصتقا : هرامش   IR860100004101012444110063 ابش :  باسح  هرامش 
 14002710421 یلم : هسانش 

یتسپ 1114795113  دک  روشک  ینوناق  یکشزپ  نامزاس  قاثیم  هچوک  تشهب  نابایخرهش  کراپ  یبونج  علض  نارهت  سردآ : 
12:00 تعاس : 1401/07/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یکشزپ نامزاس  یزکرم  نامتخاس  قاثیم  هچوک  تشهب  نابایخ  رهش  کراپ  یبونج  علض  نارهت   ، 1114795113 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
روشک ینوناق 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ مولع   مولع هاگشناد   هاگشناد تاعالطا   تاعالطا یریگ   یریگ نابیتشپ   نابیتشپ هاگتسد   هاگتسد وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد تهج   تهج ناونع : : ناونع 1121 12

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 113113
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکشزپ5556449 مولع  هاگشناد  تاعالطا  یریگ  نابیتشپ  هاگتسد  یزاس و  هریخذ  هاگتسد  هحفص 89)تهج  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

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

زاس5556778 هریخذ  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 89)دیرخ ،  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " 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

کیتاموتا5556200 ینوتس  دنبهار  هعومجم  دادعت 2  یزادنا  هار  بصن و   ، یاهمتسیسدیرخ یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 75) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یوضر ناسارخ  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5556308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک هضرع  عجرم  هواک  یتعنص  هدنزاس  عجرم  هواک  یتراجت  مان   kg 1273 نزو  KS 2000 لدم تقرس  دض  قودنص  واگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  هواک  یتعنص 

1101001286000024 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هواک یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  هواک  یتعنص  هدنزاس  عجرم  هواک  یتراجت  مان   kg 1273 نزو  KS 2000 لدم تقرس  دض  قودنص  واگ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/19 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه هواک  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  هواک  یتعنص  هدنزاس  عجرم  هواک  یتراجت  مان   kg 1273 نزو  KS 2000 لدم تقرس  دض  قودنص  واگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  اب  لاسرا 

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  نامتخاس  یرتسگداد -  یوربور  سردم -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9133936511

32232410-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32232418-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تقرس دض   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هدنزاس5556308 عجرم  هواک  یتراجت  مان   kg 1273 نزو  KS 2000 لدم تقرس  دض  قودنص  واگ 
هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  هواک  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  هواک  یتعنص 

هحفص 92) تقرس  ( تقرس دضدض  

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتعنص یتعنص هدننک   هدننک هضرع   هضرع عجرم   عجرم هواک   هواک یتعنص   یتعنص هدنزاس   هدنزاس عجرم   عجرم هواک   هواک یتراجت   یتراجت مان   مان   kgkg  12731273  نزو نزو   KSKS   20002000 لدم   لدم تقرس   تقرس دضدض   قودنص   قودنص واگ   واگ ناونع : : ناونع
هدننک هدننک نیمات   نیمات اباب   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه هواک   هواک

1 141 14
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نارهت رهش  هس  هقطنم  بالضاف  بآ و  راهچ  هیحان   :: 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   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5555591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.هدش تسویپ  مالعتسا  دانسا  قبط  سنسیال  هارمهب 2   UTM هاگتسد دیرخ 2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093763000040 زاین :  هرامش 

نارهترهش هقطنم 3  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 
نایک نما  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   IPIMEN یتراجت مان   FW680 لدم هنایار  هکبش   UTM هاگتسد الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   SOPHOS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   XG 210 لدم یارب  ههام  زوجم 12  اب   FullGuard سنسیال یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هنایار ناسمد  یسدنهم 

هتسب 2 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع تروصرد.دنیامن  یراذگرابواضمارهم  همزال  یاهزوجم  هارمهب  ار  اهتسویپ  تمیق و  داهنشیپ  مرف  لماش  مالعتسادانسا  لک  ناگدنهدداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دندرگیم دودرم  طورشمداهنشیپ ، ای  تمیق و  داهنشیپ  مرفرد  هدش  جرد  تمیق  اب  هناماس  رد  هدش  جرد  یداهنشیپ  تمیق  تریاغمای  لماک و  یراذگراب 

1445843611 یتسپ :  دک  نارهترهش ،  هقطنم 3 بالضافو  با  تکرش  رهم - شرا  لوا  دمحا - لا  لالج  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88260075-021  ، 88485242-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88260075-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.هدش .هدش تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا دانسا   دانسا قبط   قبط سنسیال   سنسیال   22 هارمهب   هارمهب   UTMUTM  هاگتسد هاگتسد 22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115
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رهشوب ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5555775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یتسویپ لیاف  قبط  تاصخشم (,  اب  گنوسماس  چنیا  روتینام 27  هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004202000022 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
 ( یتسویپ لیاف  قبط  تاصخشم (,  اب  گنوسماس  چنیا  روتینام 27  هاگتسد  ود  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رکشت اب  دامرفب .  هعلاطم  قیقد  روطب  افطل  دشاب .  یم  دوجوم  یلاسرا  لیاف  رد  الاک  دیرخ  طیارش  هجوت :  لباق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515759941 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یلم  کناب  تیریدم  یگنس  نایایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33321691-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321698-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تاصخشم (,  (,  تاصخشم اباب   گنوسماس   گنوسماس چنیا   چنیا روتینام  2727   روتینام هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 1161 16
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ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: 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   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5556150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پات بل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001093000102 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
 ( تسویپ مرف  تاصخشم  بات (  بل  - 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هیئارا 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا ههام  تخادرپ 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک تبحص  یمیظع  مناخ  هرامش 88492200  اب  هرواشم  تروص  رد 

1511647416 یتسپ :  دک  -پ24 ،  ارزو نابایخ  - یلوبمالسا دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88492764-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پات پات بلبل   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 97 ھحفص 95 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/z2mp74e4pulmx?user=37505&ntc=5556150
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5556150?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تسیز طیحم  تظافح  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5557110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - یبرس ناوراپ  سکیا -  هعشا  بوبیت  یرازفا -  مرن  لوسنک  یژولویدار و  لنپ  تلف  لماش  شحو  تایح  تازیهجت  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ..... یکشزپماد و یبرس  شوپور 

1201003072000030 زاین :  هرامش 
تسیز طیحم  تظافح  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یتسویپ و تسیل  رد  هداد  ینف  تاصخشم  اب  اقیقد  ددرگیم  دیکات   ) هدش تساوخرد  ینف  تاصخشم  یتسویپ و  تسیل  قبط  شحو  تایح  تازیهجت  مزاول  دیرخ  - 
 ( دشاب یلصا 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

خیرات هب  (001  ) ازخا هنازخ  دانسا   ) قاروا دصرد  یدقن و 35  دصرد  تروصب 65  تخادرپ  ددرگ . تیاعر  یتسویپ  تسیل  رد  هدش  هتساوخ  دراوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  نا  نایز  ررض و  تدوع و  سانجا  هیلک  یلاسرا  یاهالاک  دات  مدع  تروص  رد  دشابیم  دیسررس 1401/8/21

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

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

42781000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یریوصت5555509 تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هحفص 24)هئارا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

.هدش5555591 تسویپ  مالعتسا  دانسا  قبط  سنسیال  هارمهب 2   UTM هاگتسد هحفص 92)دیرخ 2 رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

5555699 ( توتس هناماس  لاغتشا (  هعسوت  تیبثت و  هناماس  یحارط  هحفص 24)هیهت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5555775 ( یتسویپ لیاف  قبط  تاصخشم (,  اب  گنوسماس  چنیا  روتینام 27  هاگتسد  هحفص 92)ود  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

کالپ5555824 تبث  رازفا  هحفص 24)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادناتسا5556146 یارب  لاس  کی  تدم  هب   corporate هخسن هربراک  سوریو 550  یتنآ  هحفص 24)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

پات5556150 هحفص 92)بل  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

 - - یبرس یبرس ناوراپ   ناوراپ سکیا -  -  سکیا هعشا   هعشا بویت   بویت یرازفا -  -  یرازفا مرن   مرن لوسنک   لوسنک وو   یژولویدار   یژولویدار لنپ   لنپ تلف   تلف لماش   لماش شحو   شحو تایح   تایح تازیهجت   تازیهجت مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یکشزپماد یکشزپماد یبرس   یبرس شوپور   شوپور

118118
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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

5556357ESA یو تیگ  مپسا  یتنآ  سنسیال  هلاسکی  هحفص 24)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسرال5556361 ناتسرهش   - نابیاس زرد  تامدخ  زکرم  یریوصت  شیاپ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و 
یتسویپ لیاف  اب  قباطم  نیبرود و .....  ددع  دیرخ 4 

هحفص 78) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5556516bitdefender هربراک سوریو 1000  یتنآ  هحفص 24)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5556517  ROUTER(45 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

بصن5556673 اب  هارمه  هاگشیامزآ  یاه  هحفص 24)وکس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو5556800 یتنآ  هحفص 24)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا5556812 مرن  هناماس  ءاقترا  ینابیتشپ و  ، یرادهگن هحفص 24)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بویت5557110 یرازفا -  مرن  لوسنک  یژولویدار و  لنپ  تلف  لماش  شحو  تایح  تازیهجت  مزاول  دیرخ 
یکشزپماد یبرس  شوپور  یبرس -  ناوراپ  سکیا -  هعشا 

هحفص 92) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5555509 تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هحفص 24)هئارا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تراظن5556625 کنیل  یارجا  تاقلعتم و  هیلک  هارمه  هب  لکد ،  هلصا  کی  یزادنا  هار  بصن  دیرخ ، 
ساد هندرگ  یریوصت 

هحفص 78) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

کیتاموتا5556200 ینوتس  دنبهار  هعومجم  دادعت 2  یزادنا  هار  بصن و   ، یاهمتسیسدیرخ یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 75) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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

زا 97 ھحفص 97 
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