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

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

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 18

( یهگآ دادعت 0  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • --

140 1140 1 دادرم   دادرم   1818 هبنش   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   149,380هکس , 000149,380 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   141هکس , 0 10 , 000141 , 0 10 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس223,500223,500رالد سیئوس کنارف   335,900335,900کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس , 000 , 00082 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   248رالد ,900248 ناتسبرع900, ناتسبرع لایر   86لایر ,31086 ,310

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس , 000 , 00052 , 000 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   32نورک ,90032 ,900

رایع رایع   1818 یالط   13,681یالط , 00013,681 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ387,320387,320دنوپ نپاژ نینی   دصکی   238,570238,570دصکی

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
((2626))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((7474))

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 16  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 33  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 36

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

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 55

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 61

( یهگآ دادعت 10  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 65

( 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  • 71

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

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

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

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

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا مشچ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 12  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

6-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  تعاس 19   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5564016 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   زور  تعاس 10   - 1401/06/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یمسر زوجم  ینف و  تیحالص  یاراد  یاه  تکرش  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  یتینما  یشزومآ  تامدخ  لاوریاف و  تازیهجت  دیرخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو 

لایر  19.266.753.000 دروارب : 

لایر  963.338.000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

64371123-021 :: 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

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

دیدجت مود -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5564065 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/06/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

لایر یلایر 60.000.000.000  دروآرب  - 

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

:: سردآ سردآ

64374026  - 64371123  - 02166437555 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتینما یتینما یشزومآ   یشزومآ تامدخ   تامدخ وو   لاوریاف   لاوریاف تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

(( VPNVPN  ) ) یزاجم یزاجم یصوصخ   یصوصخ یطابترا   یطابترا هکبش   هکبش یرادنا   یرادنا هار   هار ناونع : : ناونع 22

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نامسآ ییامیپاوه  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

atsabaco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامسآ ییامیپاوه  تکرش  تیگ  یتروف  لاوریاف  هاگتسد  ود  بو و  یتروف   WAF هاگتسد ود  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ،  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.iaa.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RPGM-855-851 :: یهگآ یهگآ هرامش   عورش 1401/05/18هرامش  - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5565360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Splunk Enterprise یزادنا هار  بصن و  تخاسریز Docker و  داجیا  یزادنا Zabbix Monitoring و  هار  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

طوطخ5563723 تاریمعت  یرادهگن و  اه -  هناماس  تاریمعت  یرادهگن و  یسدنهم  ینف و  تامدخ  ماجنا 
یا و هرود  تاریمعت  یرادهگن و  یروتارپا و  تامدخ  ماجنا  طخ - ریسم  یاه  نزوس  یلیر و 

...و تازیهجت  یرارطضا 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد ودود   وو   بوبو   یتروف   یتروف   WAFWAF  هاگتسد هاگتسد ودود   شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 33

Splunk  EnterpriseSplunk  Enterprise یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو     DockerDocker  تخاسریز تخاسریز داجیا   داجیا وو     Zabbix MonitoringZabbix Monitoring  یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 44

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

یفیک یبایزرا  لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

09-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   همانزورهرامش رد  یهگا  تبون  نیلوا  جرد  خیرات  زا   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تیاغل 1401/05/29  1401/05/18

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/06/09

5563631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب  CENTUM CS3000 زا مج  یمیشورتپ   HDPE و LLDPE یاهدحاو رد  دوجوم   YOKOGAWA دنرب  DCS لرتنک متسیس  یناسرزورب  دادرارق  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مج یمیشورتپ  عمتجم   CENTUMVP

لایر  5/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مج یمیشورتپ  تکرش  هرامش 27 -  یوجنگ -  یماظن  نابایخ  روپسابع -  دیهش  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

یلخاد 434  88654545-021 :: نفلت :: WWW.JPcOMPLEX.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

نانمس ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  هجراپکی ـ  یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001045000007 داتس : هناماس  هرامش  :: 1401-05 ـ  یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/05/15  تعاس 9  زا   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 12 

یدازآ رصع   :: عبنم خرومعبنم تعاس 12  ات  رثکادح   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف  یسرزاب  دات  اب  رظن و  دروم  یاهدرادناتسا  قباطم  یتعنص  هاگتسیا  هاگتسد  دیرخ 62  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یتلود تالماعم  نیمضت  همان  نآ  رد  جردنم  ربتعم  نیماضت  لماش  لایر  غلبم 10.760.000.000  نیمضت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رجف ههد  نابایخ  شبن  یقالخا ، دیهش  راولب  نانمس ، رازگ : هصقانم   :: سردآ سردآ

02333453844 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنرب دنرب   DCSDCS لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یناسرزورب   یناسرزورب دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 55

یتعنص یتعنص هاگتسیا   هاگتسیا هاگتسد   هاگتسد   6262 دیرخ   دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 66
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هموح نارهت و  یرهش  نهآ  هار  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563723 :: هرازه هرازه :: 1401/06/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه هاگتسیا  اه ، لنوت  ریسم ،  اه  هنایاپ  لرتنک  مئالع و  یاه  متسیس  تاریهجت  اه و  هناماس  تاریمعت  یرادهگن و  یسدنهم  ینف و  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رد یلرتنک  یاه  متسیس  هیلک  رازفا و  مرن  رازفا و  تخس  یا  هنایار  یکینورتکلا و  یکیرتکلا  یاه  متسیس  هیلک  رب  لمتشم  هناخروق  تسپ  طخ 2 ، لاعف  ریغ  لاعف و 

ینامیلس  مساق  دیهپس  دیهش  نامتخاس 
ینیمخ ماما  هاگدورف  دابآ و  حتف  هنایاپ  طخ 1 ، ریسم  یاه  نزوس  یلیر و  طوطخ  تاریمعت  یرادهگن و  - 

طخ 2 و 4  موس  لیر  هکبش  قرب و  عیزوت  هکبش  تازیهجت  یرارطضا  یا و  هرود  تاریمعت  یرادهگن و  یروتارپا و  تامدخ  ماجنا  - 
یداتس یاه  نامتخاس  یکیناکم  یقرب و  تاسیسأت  تاریمعت  یرادهگن و  تامدخ  ماجنا  - 

طخ 1  یتارباخم  تازیهجت  هب  طوبرم  یاهاضف  اه و  متسیس  یمامت  تاریمعت  یرادهگن و  یسدنهم ، ینف و  تامدخ  - 
مساق جاح  دیهش  دبهپس  نامتخاس  طخ 4 و  یتارباخم  تازیهجت  هب  طوبرم  یاهاضف  اه و  متسیس  یمامت  تاریمعت  یرادهگن و  یسدنهم ، ینف و  تامدخ  - 

ینامیلس

.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  نآ  هنیزه  هدیسر و  پاچ  هب  راشتنالاریثک  یاه  همانزور  رد  یهگآ  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اه هدیازم  تاصقانم و  اهدادرارق  روما  تیریدم  مجنپ - هقبط  هرامش 956 -  ظفاح  عطاقت  یمالسا -  بالقنا  نابایخ  نارهت -  : یناشن هب   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- طخطخ ریسم   ریسم یاه   یاه نزوس   نزوس وو   یلیر   یلیر طوطخ   طوطخ تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن اهاه -  -  هناماس   هناماس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن یسدنهم   یسدنهم وو   ینف   ینف تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
...و ...و تازیهجت   تازیهجت یرارطضا   یرارطضا وو   یایا   هرود   هرود تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن وو   یروتارپا   یروتارپا تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا

77

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

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

زا 75 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ggktsssjnl9ns?user=37505&ntc=5563723
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5563723?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: 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

مود تبون  یا ـ  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092131000030 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش رواشم : تامدخ  دیرخ   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تعنص ناهج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  درایلیم  یس  تسیود  دودح  دروآرب  هام و  تدم 15  ردروشک  زاگ  عیزوت  هکبش  یزاسدنمشوه  حرط  هرواشم  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یروانف تاطابترا و  عماج  یا  حرط ه  صصخت  اب  کرتشم  یاه  صصخت  هورگ  زا  یتعنص  نیساموتا ن  صصخت  رد  ربتعم  کی  هیاپ  لقادح  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دراوم  ریاس  روشک و  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هورگ  زا  تاعالطا 

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

یهگآ لصا  هب  عوجر  ... 

روشک زاگ  عیزوت  هکبش  یزاس  دنمشوه  حرط  هرواشم  هارراهچ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نابایخ  نارهت ، رازگ : هصقانم   :: سردآ سردآ

81313052  - 02181313542 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.nigceng.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

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

مود پاچ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلا 1401/05/18هرامش زا 1401/05/10   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ون هرجنپ   :: عبنم یلا 1401/05/29عبنم زا 1401/05/10   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5565415 :: هرازه هرازه :: 1401/05/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضف یرادهگن   ) یرهش تامدخ  دحاو  فیاظو  زا  یشخب  یارجا  روظنم  هب  یمجح  تروص  هب  لاس 1401  رد  ار  دوخ  یناسنا  یورین  نیمات  تیریدم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ینابهگن یربارت و  هلابز  نفد  لمح و  یروآ و  عمج  بور و  تفر و  زبس - 

یلا 1401/05/30  1401/05/10  : راشتنا خیرات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/660/000/000  : نیمضت

راجیبکشخ یرادرهش   :: سردآ سردآ

01334462292 :: 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

یزاسدنمشوه یزاسدنمشوه حرط   حرط هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

یناسنا یناسنا یورین   یورین نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 99
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

 - ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگنس نهآ  گنس  عمتجم 

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  هدرشف )  یفیک (  یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/13تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش زا  هصقانم  دانسا  : هصقانم دانسا  تفایرد   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/05/22 هبنش  زور  تیاغل  تعاس 12  خروم 1401/05/15  هبنش 

تعاس 12

هیاس  :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 12  ات  رثکادح   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/06/01

5564002 :: هرازه هرازه هصقانمدکدک   یفیک  یبایزرا   ) تاکاپ ییاشگزاب  هسلج   - 1401/06/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/06/02 هبنشراهچ  زور  حبص  تعاس 8:30 

قیرح نالعا  یاه  متسیس  بصن  تازیهجت و  نیمأت  عوضوم  اب  هدرشف )  ) یفیک یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  درادرظنرد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنک رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ریز ، حرش  هب  ار  ناگنس  نهآ  گنس  عمتجم  یاه  نامتخاس  نکاما و  راکدوخ 

هام شش   ) 6: راک یارجا  تدم  ناگنس -  نهآ  گنس  عمتجم  یاه  نامتخاس  نکاما و  راکدوخ  قیرح  نالعا  یاه  متسیس  بصن  تازیهجت و  نیمأت  هصقانم : عوضوم  - 
لایر غلبم 35٫000٫000٫000  : راک یارجا  دروآرب  یسمش - )

اهداهنشیپ لیوحت  تلهم  نیرخآ  زا  زور   180: اهداهنشیپ رابتعا  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کی  ) لایر غلبم 1,750,000,000  هب  ربتعم  یکناب  همانتنامض  هرقف  کی  عیدوت  ای  یدقن و  زیراو  یکناب  شیف  (: هصقانم  ) راک عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم 

هدوب و ماپس  هرامش  یاراد  دیاب  همانتنامض   ) دشاب دیدمت  لباق  رگید  هام  یارب 3  هتشاد و  رابتعا  هام  تدم 3  یارب  هک  لایر ) نویلیم  هاجنپ  دصتفه و  درایلیم و 
( دوش جرد  همانتنامض  رد  کناب  یوس  زا  یطرش  هنوگچیه  دیابن 

نیب یگنسهوک ، نابایخ  دهشم ، : یناشن هب  ناگنس ) نهآ  گنس  عمتجم   ) ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  : رازگ هصقانم  یناشن   :: سردآ سردآ
یتسپدک 9176715683 کالپ 377 ، یگنسهوک 19 و 21 ،

یلخاد 212  051-38427008: سامت نفلت   :: 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

عمتجم عمتجم یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس وو   نکاما   نکاما راکدوخ   راکدوخ قیرح   قیرح نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت 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 75 ھحفص 10 
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ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/8 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 18  ات  دانسا   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم تعاس 18  ات  دانسا   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564302 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک   خساپ  شسرپ و  هسلج  تعاس 10 -   - 1401/06/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/5/29 حبص 

کینورتکلا تلود  هرامش 2  هداد  زکرم  قیرح  یافطا  مالعا و  متسیس  یناسر  زورب  هعسوت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

قاتا 211 مود ، هقبط  ناریا ، تاعالطا  یروانف  نامزاس  هرامش 21 ، یدورو  نادنخدیس ، لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش ، نابایخ   :: سردآ سردآ

 - 021-41934: سامت زکرم  :88969737 و 85193768 -  مان تبث  رتفد   :: نفلت نفلت
88115655  - 88113290

setadiran.ir :: 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

دهشم یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094994000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  15,000,000,000: دروآرب غلبم   FFFP ٪3 یناشن شتآ  موف  رتیل  دیرخ 15000  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هداد هداد زکرم   زکرم قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یناسر   یناسر زورب   زورب وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 111 1

FFFPFFFP  ٪٪33  یناشن یناشن شتآ   شتآ موف   موف رتیل   رتیل   1500015000 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 75 ھحفص 11 
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رایرهش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش یلا  زا 1401/5/12  دانسا  تفایرد   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563625 :: هرازه هرازه تعاس 13:30دکدک    - 1401/06/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رایرهش  دنمشوه  لقن  لمح و  یاهمتسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر رابتعا 45.000.000.000 

دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  یکناب -  همان  تنامض  ای  یدقن  تروص  هب  لایر   2,250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نمهب هنایاپ 22  بنج  زامن  نادیم  رایرهش  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092416000045 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:30هرامش تعاس :   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:30عبنم تعاس :   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563747 :: هرازه هرازه :: 1401/06/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد  دیلوت  ( یرونربیف راد و  هرز  لرتنک  ، تلو ولیک   20) لباکدیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایسراپ  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ربیف  لباک و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
78,400,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   3,920,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
: دامرف تیاعر  ار  لیذ  هتکن  امارتحا  نیمضت :  تاحیضوت 

ددرگ  یراذگراب  لیاف  کی  تروص  هب  تکاپ ب  یتساوخرد  دانسا  - 1
19:00 تعاس : 1401/08/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش   ، 7449184831 یتسپ :  دک  رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه لقن   لقن وو   لمح   لمح یاهمتسیس   یاهمتسیس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

(( یرونربیف یرونربیف وو   راد   راد هرز   هرز لرتنک   لرتنک ،، تلو تلو ولیک   ولیک   2 020  ) ) لباکدیرخ لباکدیرخ ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 75 ھحفص 12 
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نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ـ  یفیک یبایزرا  ناوخارف  دیدمت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هرامش 1  :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش  1401/05/15  - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5564315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رایس تاطابترا  هکبش  یرادهگن  یراکنامیپ  تهج  مادقا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
16:46:09 05-08-2022 ـ  جرد : خیرات 

:: 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

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناراکنامیپ یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یداصتقا هنیجنگ   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نجورب ات  تشد  دیفس  زکرم  یرون  ربیف  حرط  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: TCI.IR CHB.TCI.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رایس رایس تاطابترا   تاطابترا هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن یراکنامیپ   یراکنامیپ تهج   تهج مادقا   مادقا ناونع : : ناونع 1515

یرون یرون ربیف   ربیف حرط   حرط دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 75 ھحفص 13 
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ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/85/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   ات 1401/05/22هرامش تلهم  زا 1401/05/15  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564724 :: هرازه هرازه :: 1401/05/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتیمرواپ دروکچپ - یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09114060119 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1093-PHD-16043-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   عورش 1401/05/16هرامش  - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5565349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیفرس تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

طوطخ5563723 تاریمعت  یرادهگن و  اه -  هناماس  تاریمعت  یرادهگن و  یسدنهم  ینف و  تامدخ  ماجنا 
یا و هرود  تاریمعت  یرادهگن و  یروتارپا و  تامدخ  ماجنا  طخ - ریسم  یاه  نزوس  یلیر و 

...و تازیهجت  یرارطضا 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتینما5564016 یشزومآ  تامدخ  لاوریاف و  تازیهجت  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5564065(VPN  ) یزاجم یصوصخ  یطابترا  هکبش  یرادنا  هحفص 5)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف5564183 هاگتسد  ود  بو و  یتروف   WAF هاگتسد ود  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ،  هحفص 5)دیرخ ،  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

رتیمرواپ رتیمرواپ دروکچپ - - دروکچپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

سیفرس سیفرس تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1818
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

نارهت هقطنم 19  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/16 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگآعبنم راشتنا  خیرات  زا  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، ناگدازآ یرگسع ، همالع  نایوگدنت ، دیهش  یمشاه ، دیهش  یمظاک ، دیهش  یاه  هارگرزب  حطس  رد  یسرجوین  لیردراگ و  تشادهگن  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( مود تبون   ) هقطنم قیاقش  راولب  سراف ، جیلخ 

( لوا تبون   ) سراف جیلخ  یغارچ و  دیهش  یمظاک ، دیهش  نایوگدنت ، ناگدازآ ، یاههارگرزب  یزاس  نمیا  یزاس و  بسانم  تهج  هاگولهپ  ثادحا 
لوا ) تبون   ) هقطنم 19 تالحم  حطس  نیلولعم  ددرت  تهج  رباعم  یزاس  بسانم  یزاسهب و  یزاس ، حطسمه  تایلمع 

( لوا تبون   ) ناگدازآ روحم  رد  یمظاک  دیهش  لپ  یناخ ، عینص  دیهش  لپ  یاهدرگتسار  اهپول و  رد  یراذگ  لودج  یسدنه و  حالصا 
رباعم حطس  رد  رطخرپ  طاقن  یزاس  مارآ  یزاس و  بسانم  تهج  یمومع  لقن  لمح و  یاه  هاگتسیا  هنایاپ و  هخرچود ، یاهریسم  رباعم  یشک  طخ  تایلمع  یارجا 

( مود تبون  ( ) یلحم هعسوت  رمتسم  یاه  هژورپ  یحاون 5-4-3  تالحم 

تهج روشک  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  یربارت  هار و  هبتر 5  لقادح  هئارا  .تسا  راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  ای  کی  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هصقانم هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  هدرپس  غلبم  .دشاب  یم  یمازلا  اه  فیدر  هیلک 

.دشاب یم 

.اهدادرارق هرادا  موس ، هقبط  هقطنم 19، یرادرهش  دالیم ، راولب  ون ، دابآ  یناخ  : تاداهنشیپ لوبق  دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: http://providers.tehran.ir business.tehran.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

یزاس یزاس نمیا   نمیا وو   یزاس   یزاس بسانم   بسانم تهج   تهج هاگولهپ   هاگولهپ ثادحا   ثادحا اهاه -  -  هارگرزب   هارگرزب حطس   حطس ردرد   یسرجوین   یسرجوین وو   لیردراگ   لیردراگ تشادهگن   تشادهگن تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
 ...  ... وو اههارگرزب   اههارگرزب

1919
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ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001221000122 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563956 :: هرازه هرازه :: 1401/06/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمولیک  لوطب 13  اعومجم  روطق  - یوخ یلغواویا و  - یوخ روحم  رد  یلصفم  ینتب  یسرجوین  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبرغ  ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رتمولیک  لوطب 13  اعومجم  روطق  - یوخ یلغواویا و  - یوخ روحم  رد  یلصفم  ینتب  یسرجوین  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
148,107,938,589 یلام :  دروآرب 

لایر   6,862,158,772 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1401/09/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسا یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  هیمورا -  یبرغ -  ناجیابرذآ   ، 5719877181 یتسپ :  دک  یوخ ،  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

ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 18هرامش ات  هصقانم  دانسا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

تلاسر  :: عبنم تعاس 19عبنم ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  خیرات  زا   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم

5564209 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 15   - 1401/06/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( کی هقطنم  هدنورپ (  یاراد  رهش و  حطس  رباعم  تهج  هچوک  طسو  ویناک  یزاسریز و  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

اهدادرارق روما  یزکرم  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  سردآ   :: سردآ سردآ

85193768-88969737-02141934  - 03441325077 :: 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

روحم روحم ردرد   یلصفم   یلصفم ینتب   ینتب یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2020

هدنورپ هدنورپ یاراد   یاراد وو   رهش   رهش حطس   حطس رباعم   رباعم تهج   تهج هچوک   هچوک طسو   طسو ویناک   ویناک وو   یزاسریز   یزاسریز یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2 12 1
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سرواب یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا -  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

10 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش  - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم تعاسات 13عبنم  - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564503 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک   سار   - 1401/06/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

: راک یارجا  دروآرب  سرواب -  یرایهد  هطوحم  راوید  اتسور و  رباعم  شرفگنس  تاریمعت  لوادج ، تاریمعت  یراذگلودج ، یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور هام و 15  4: راک ماجنا  تدم  لاس 1401 -  هینبا  یاهب  تسرهف  ساسا  رب  لایر  5/921/849/189

لایر  نیمضت 296/092/460  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  در  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/000/000  دیرخ  غلبم 

هار ای  هینبا  هیاپ 5 

هیدمحم یرادشخب  هناخریبد  یرادشخب -  نامتخاس  ییاجردیهش  راولب  - هیدمحم رهش  زربلا - ناتسرهش  نیوزق - ناتسا  : دانسا تفایرد   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/05/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5565286 :: هرازه هرازه :: 1401/05/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تایحلاوبا  نژرا  تشد  هارگرزب  مود  دناب  لنوت ، هاگتسد  راهچ  ینمیا  ییانشور  هناماس  ثادحا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 194.623.000.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

وکننوم رواشم  نیسدنهم   81967047 - 81967064 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوحم هطوحم راوید   راوید وو   اتسور   اتسور رباعم   رباعم شرفگنس   شرفگنس تاریمعت   تاریمعت لوادج ، ، لوادج تاریمعت   تاریمعت یراذگلودج ، ، یراذگلودج یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2222

هارگرزب هارگرزب مود   مود دناب   دناب لنوت ، ، لنوت هاگتسد   هاگتسد راهچ   راهچ ینمیا   ینمیا ییانشور   ییانشور هناماس   هناماس ثادحا   ثادحا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 75 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mt89jdhahr7sc?user=37505&ntc=5564503
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5564503?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ael5kzwud9tc4?user=37505&ntc=5565286
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5565286?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

280-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

عولط  :: عبنم خرومعبنم تعاس 12:30   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5565466 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 13   - 1401/06/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ساسا رب  یمومع و  هصقانم  قیرط  زا  (. III درادناتسا سالک  رتمیلیم (  رطق 1000  هب  ینتب  هلول  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  زاریش  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام دادرارق 4  تدم  لایر  دروآرب 17.945.000.000  .دیامن  - مادقا  هصقانم  دانسا  رد  جردنم  تاصخشم 

یدقن زیراو  شیف  ای  یکناب  همانتنامض  لایر  نیمضت 898.000.000  بآ -  ای  یربارت و  هار و  ای  نامتخاس  هینبا -  هتشر  هبتر 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش 

.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

اهدادرارق دحاو  زاریش  یرادرهش  راهچ  هقطنم  نامتخاس  ریبکریما  راولب  یادتبا  زاریش   :: سردآ سردآ
زاریش یرادرهش  یقوقح  لک  هرادا  ییاشگزاب :

:: نفلت :: htttp://portal.shiraz.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

یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001135000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563762 :: هرازه هرازه :: 1401/06/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تادنتسم  قبط  هبعش  یقرب 17  هرکرک  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

.تسویپ  تادنتسم  قبط  هبعش  هدفه  یدالوف  یقرب  هرکرک  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
25,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,250,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1401/06/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یلم کناب  بعش  روما  هرادا  رهمگرزب  راهب و  لصاف  دح  یلامش  رهمگرزب  دهشم   ، 9187814571 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتمیلیم رتمیلیم   10001000 رطق   رطق هبهب   ینتب   ینتب هلول   هلول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

هبعش هبعش یقرب  1717   یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 75 ھحفص 18 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرایتخب لاحمراهچ و  تشادهب  زکرم  یتشادهب و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یطابترا تخاس  ریز  سیورس  یرارقرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091069000015 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  تشادهب  زکرم  و  یتشادهب   تنواعم   هدننک :  رازگرب 
نیسکا ایرآ  تباث  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  دودحمان  مجح   MB 310-1 دناب یانهپ  یلخاد  تنرتنیا  سیورس  الاک :  مان 

تیاباگم 42 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

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

تسیل حرش  هب  هعومجم  ریز  تشادهب  هاگیاپ  طابترا Mbps1 و  تعرس  اب  دادرارق  تدم  لوط  رد  3VPNL سیورس یرارقرب  هباشم -  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمرخ 09133810791  - کرتشم رایتخا  رد  دادرارق  نایاپ  ات  یناما  تروص  هبدادرارق  عوضوم  اب  زاین  دروم  یطابترا  تازیهجت  تسویپ - 

8816815319 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نادیم  زا  دعب  تلم - نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224591-38  ، 32224591-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32224492-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یطابترا یطابترا تخاس   تخاس ریز   ریز سیورس   سیورس یرارقرب   یرارقرب ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 75 ھحفص 19 
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ناریا یلم  کناب  یمومع  طباور  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5563998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Annual Report درکلمع شرازگ  دیلوت  همجرت و  نیودت ، هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003163000053 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  یمومع  طباور  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هحفص 120 دادعت : 
1401/06/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هظحالم  تسویپ  لیاف  .دنیامن  تکرش  نارهت  ناگدننک  نیمات  طقف  ددعتم  تاعجارم  لیلد  هب  تسا  دنمشهاوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 60992368 و 09125031701 هرامش 

1135931596 یتسپ :  دک  یمومع ،  طباور  لک  هرادا  - ناریا یلم  کناب  یزکرم  تارادا  - یسودرف نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

60993859-021  ، 60992351-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66738606-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - زربلا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلع ماما  ینامرد  یشزومآ  عمتجم 

زربلا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 20/05/1401هرامش زا 15/05/1401   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

emamali.abzums.ac.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رظن نسح  ماما  یلامک ،  یندم ،  یاهناتسرامیب  و  ع )  ) یلع ماما  عمتجم  هاگشیامزا  یاه  هکبش  رازفاتخس و  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درگتشه  قداص  رفعج  ماما  دابآ و 

.دشاب یم  تیاغل 13:30 هبنش 8  جنپ  تیاغل 14:30 و  تعاس 8  هبنشراهچ ، ات  هبنش  زور  زا  ناتسرامیب  یراک  تعاس 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

(ع) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  قباس ) همیظع   ) تلاسر هار  هس  جرک  نامزاس :  یناشن   :: سردآ سردآ

یلخاد 226 026-32527575 :: 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

Annual ReportAnnual Report درکلمع   درکلمع شرازگ   شرازگ دیلوت   دیلوت وو   همجرت   همجرت نیودت ، ، نیودت هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 2727

هاگشیامزآ هاگشیامزآ یاه   یاه هکبش   هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو 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 :

زا 75 ھحفص 20 
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5564371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش یرتویپماک و  تازیهجت  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003254000046 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818613157 یتسپ :  دک  تراجت ،  ندعم و  تعنص ، نامزاس  یزوریپ - نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223000-038  ، 32223100-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221801-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RFID زاین دروم  تازیهجت  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093631000140 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  ینف  تاصخشم  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  24,001 دادعت : 

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

:: 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

23942686-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   یرتویپماک   یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2929

RFIDRFID  زاین زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 3030

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون 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

5564558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  لیاف  قبط  هچنوخلاط  یرادرهش  شیاپ  متسیس  رازفا و  مرن  رازفا و  تخس  یرادهگن  تامدخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093627000003 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هچنوخلاط  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

هکرابم ناهفصا ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8498157538 یتسپ :  دک  ماما  ، راولب  هچنوخلاط  هکرابم ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52533311-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52533884-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: 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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  لودج  حرش  هب  ینابیتشپ  تامدخ  سوریو و  یتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن لصاح  سامت  تایب  سدنهم  یاقآ   09338077150 هرامش اب  یلیمکت  تاعالطا  بسک  یارب 

1101050288000051 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  سیدرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

زادرپ نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1   Ultimate هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  یتینما   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  یمازلا  هناماس  رد  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه 

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

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

36658110-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیاپ شیاپ متسیس   متسیس وو   رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس یرادهگن   یرادهگن وو   تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3131

ینابیتشپ ینابیتشپ تامدخ   تامدخ وو   سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یرادرب  هشقن  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  قباطم  درکلمع  تیریدم  ماظن  عماج  هناماس  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003162000082 زاین :  هرامش 

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

هخسن 1 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  حرش  قباطم  درکلمع  تیریدم  ماظن  عماج  هناماس  رازفا  مرن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

66071043-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش قباطم   قباطم درکلمع   درکلمع تیریدم   تیریدم ماظن   ماظن عماج   عماج هناماس   هناماس رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون 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

5564814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپماد و ...  یبرس  شوپور  یبرس -  ناوراپ  سکا -  هعشا  بویت  یرازفا -  مرن  لوسنک  یژولویدار و  لنپ  تلف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شحو تایح  تازیهجت  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا 

1201003072000032 زاین :  هرامش 
تسیز طیحم  تظافح  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یتساوخرد ینف  تاصخشم  اب  آقیقد  روتکاف  شیپ  ددرگیم  دیکأت   ) هدش تساوخرد  ینف  تاصخشم  یتسویپ و  تسیل  قبط  شحو  تایح  تازیهجت  مزاول  دیرخ  - 
( .ددرگ هئارا  یلصا  یتسویپ و  تسیل  رد 
یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 

1 1 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد .دشاب  یم   ( دیسر 1401/08/21 رس  خیرات  اب  < 001 ءازخا > یمالسا هنازخ  دانسا   ) قاروا دصرد  یدقن و 35  دصرد   65  : تروص هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدننک  نیمأت  هدهع  رب  یلامتحا  نایز  ررض و  هنوگره  تدوع و  سانجا  هیلک  یلام ) ینف و   ) یلاسرا یاهالاک  دأت  مدع  تروص 

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

یکشزپماد یکشزپماد یبرس   یبرس شوپور   شوپور یبرس -  -  یبرس ناوراپ   ناوراپ سکا -  -  سکا هعشا   هعشا بویت   بویت یرازفا -  -  یرازفا مرن   مرن لوسنک   لوسنک وو   یژولویدار   یژولویدار لنپ   لنپ تلف   تلف ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تمدخ  حرش  هب   BI یزاس دنمشوه  هناماس  ینابیتشپ  یزاس و  هدایپ  یحارط و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003001000045 زاین :  هرامش 

ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دننک هئارا  دیاب  اه  تکرش  هک  ییاهزوجم  هب.دوش  لصاح  سامنت  هرامش 09125650487  اب  موزل  تروص  رد.دوش  تقد  تسویپ  تامدخ  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تقد  تسویپ  تامدخ  حرش  رد 

 : یتسپ دک  ناریا ،  درادناتسا  یلم  نامزاس  کالپ 1294 - رافناف - کراپ  بنج  یبرغ -  بونج  علض  کنو - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1435694561

32800679-026  ، 88879461-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32823705-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BIBI یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3535
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درجالیم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101005643000021 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  درجالیم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

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

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

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

35554204-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35553055-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تساوخرد تساوخرد قبط   قبط هدنورپ   هدنورپ هبهب   طوبرم   طوبرم تاعالطا   تاعالطا هیلک   هیلک دورو   دورو وو   تبث   تبث وو   لماک   لماک تایوتحم   تایوتحم اباب   یرادرهش   یرادرهش ینامتخاس   ینامتخاس یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا ناونع : : ناونع
یتسویپ یتسویپ

3636
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ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش هب  ناریا  درادناتسا  یلم  نامزاس  SSO تاعالطا دانسا و  یکینورتکلا  لدابت  دحاو  هرجنپ  ینابیتشپ  دیلوت و  یحارط  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  تامدخ 

1101003001000046 زاین :  هرامش 
ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

09125650487 یگنهامه تهج  سامت  هرامش.دوش  تقد  تسویپ  تسیل  یاهزوجم  تامدخ و  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناریا ،  درادناتسا  یلم  نامزاس  کالپ 1294 - رافناف - کراپ  بنج  یبرغ -  بونج  علض  کنو - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1435694561

32800679-026  ، 88879461-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32823705-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حرش حرش هبهب   ناریا   ناریا درادناتسا   درادناتسا یلم   یلم نامزاس   نامزاس SSOSSO تاعالطا   تاعالطا وو   دانسا   دانسا یکینورتکلا   یکینورتکلا لدابت   لدابت دحاو   دحاو هرجنپ   هرجنپ ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   دیلوت   دیلوت یحارط   یحارط هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تامدخ   تامدخ

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 75 ھحفص 27 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zq8qx2fxvaf23?user=37505&ntc=5564936
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5564936?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  حرش  هب  ناریا  درادناتسا  یلم  نامزاس  یمدرم  تاطابترا  هچراپکی 1517  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003001000044 زاین :  هرامش 

ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد دننک  هئارا  دیاباه  تکرش  هک  ییاهزوجم  دوش و  هتفرگ  سامت  هرامش 09125650487  اب  موزل  تروص  ردو  دوش  تقد  تسویپ  تسیل  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعلاطم  تقد  اب  تسا و  هدش  مالعا  تامدخ  حرش 

 : یتسپ دک  ناریا ،  درادناتسا  یلم  نامزاس  کالپ 1294 - رافناف - کراپ  بنج  یبرغ -  بونج  علض  کنو - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1435694561

32800679-026  ، 88879461-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32823705-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمدرم یمدرم تاطابترا   تاطابترا هچراپکی  15171517   هچراپکی متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3838
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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 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

5564973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ دادرارق  قبط   ) یهد تبون  متسیس  هاگتسد  یرازفا 127  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000364 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا کادآ   AD-TD-PK8A لدم طیلب  رودص  یهد  تبون  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد یراذگراب  ای  ) لاسرا لیمکت و  ، دات ، تامازلا طیارش  تیاعر  نمض.تسا  دات  دروم  دادرارق  قباطم  ینابیتشپ  تسا و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یاقآ ینف 64572754  سانشراک  یعیفش 75358219 /  .دشاب  یم  یمازلا  1401/05/08 خیرات ات  هدش  تساوخرد  کرادم  دادرارق و  سیون  شیپ  ( هناماس

هاوخکین

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهد یهد تبون   تبون متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد یرازفا  127127   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3939
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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   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110047  هرامش  نفلت ) سنسیال   ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985003165 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک  اکیار  زادرپ  هکبش  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  ینوفلس 1  شکور  اب  یکیتسالپ  باق   KMS رورس زودنیو  سنسیال  ناونع   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
اکیار زادرپ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 

هتسب 90 دادعت : 
1401/06/31 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 10 دادعت : 
1401/06/31 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

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

زکرم5564604 هطوحم  ییانشور  هارمه  هتسبرادم  هکبش  سیورسو  حالصا  هحفص 65)ریمعت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نفلت نفلت سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناسارخرازگرب ناتسا   ، یلامش ناسارخ  ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
یبونج

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5565079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

151676 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 
چیئوسورکیم یهگآ :  ناونع 

 : - یهگآ حرش 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/03/28 عورش :  خیرات 
1401/04/04 نایاپ :  خیرات 

1401/05/23 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوسورکیم چیئوسورکیم ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: 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   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52449033 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/05/31هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/05/31عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5565190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یسامت ریغ  جنس  ترارح  ) رتموریاپ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31-0046671 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ینف 1401/05/22عبنم داهنشیپ  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5565218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PLC یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیقد رازبا  یریگ  هزادنا  لیاسو  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

یسامت یسامت ریغ   ریغ جنس   جنس ترارح   ترارح رتموریاپ   رتموریاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

PLCPLC ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت رهش  شش  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5565432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا یتسویپ  کرادم  یرلزگراب.یفیک  شیاپ  نیالنآ  یاه  متسیس  لاهروا ( ( یساسا تاریمعت  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092500000100 زاین :  هرامش 

نارهت هقطنم 6  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

یرس  1 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

یر نارهت ،  لیوحت :  لحم 

زاجم یاضما  رهم و  اب  تسویپ  یاه  لیاف  و  ...و ) یعامتجا  روما  راک و  ترازو  زا  ینمیا  تبث و  یهاوگ  یمسر و  همانزور  رغت  نیرخآ  ) یتبث کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم دودرم  داهنشیپ  قوف  دراوم  تیاعر  مدع  تروص  رد  ، ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  دات و  ، 

1874614141 یتسپ :  دک  هقطنم 6 ،  تالضاف  بآ و  تکرش  یزار -)  یایرکز  یرتم (  خ 24  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55956730-021  ، 55903085-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55931011-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مالعتسا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

kpc-1099-phd -15197-kh :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/05/20هرامش خیرات 1401/05/12  زا   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5565439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص رتویپماک  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: 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

یفیک یفیک شیاپ   شیاپ نیالنآ   نیالنآ یاه   یاه متسیس   متسیس لاهروا ( ( لاهروا (( یساسا یساسا تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 4444

یتعنص یتعنص رتویپماک   رتویپماک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: 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

5563856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی تخادرپ  - هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  - تسویپ تسیل  قباطم  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  هب  طوبرم  تاعطق  متیآ   7 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمشاه 07731372139 / ینابرق نایاقآ  یگنهلامه  تهج  - ههام

1101093035000354 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FHS لدم هداتسیا  قیرح  ءافطا  نالعا و  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 583 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج - ههام کی  تخادرپ  - هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  - تسویپ تسیل  قباطم  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  هب  طوبرم  تاعطق  متیآ   7 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمشاه 07731372139 / ینابرق نایاقآ  یگنهلامه 

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: 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

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب 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 07 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شتآ نویماک  46 ناریا 14 فلا یناشن 853 شتا  زنب  نویماک  هاگتسدکی  قیرح  ءافطا  متسیس  هندب و  یساسا  ریمعت  یزاسزاب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناشن

1101003582000013 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب pdf لیاف بلاق  رد  کرادم  .ددرگ  یراذگراب  نکسا و  امازلا  ءاضما و  رهم و  امازلا  ار  هدش  هتساوخ  تادنتسم  کرادم و  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هداد  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق   . دوش هداد  طسوتم  تالماعم  فقس  ات  تمیق.ددرگ 

4315695665 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  - ینیمخ یفطصم  دیهش  نابایخ  - یلزنا ردنب  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44424701-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44423902-013 :: 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

یناشن یناشن شتا   شتا زنب   زنب نویماک   نویماک هاگتسدکی   هاگتسدکی قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس وو   هندب   هندب یساسا   یساسا ریمعت   ریمعت وو   یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 4747
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5564361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

150465 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

قیرح ءافطا  تازیهجت  داوم و  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/01/09 عورش :  خیرات 
1401/01/12 نایاپ :  خیرات 

1401/05/22 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1050318 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتات 14010522هرامش خیرات 14010515 زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5565201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادعت تاصخشم و  قبط  یناشن  شتآ  لوسپک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

03531454466 ینیما دیعس   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  3333   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا تازیهجت   تازیهجت وو   داوم   داوم نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4848

یناشن یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 4949
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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

5563851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویتاروکد وگدنلب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000607 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هسراپ نینط  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   JBL یتراجت مان   CONTROL 25-1 لدم یراوید  هیاپ  اب  هارمه  وگ  دنلب  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  گولاتاک  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138336-071  ، 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

ع)  ) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش تاداهنشیپ : لوبق  قاروا و  تفایرد   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تیاغل  1401/05/15

emamali.abzums.ac.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عمتجم هکبش  رازفا و  تخس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ار اهب  مالعتسا  رد  تکرش  قح  یضاقتم  نآ ، هعبات  یاهدحاو  هاگشناد و  اب  ندوب  دادرارق  فرط  تباب  یبتک  راظخا  ای  رکذت  تفایرد  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تشاد دهااوخن 

دشاب  یم  راتخم  زاجم و  تاداهنشیپ  هیلک  ای  کی  لوبق  ای  در  رد  امرفراک 
تیاغل 13/30 هبنشجنپ 8  تیاغل 14.30 و  تعاس 8  هبنشراهچ  ات  هبنش  زور  زا  ناتسرامیب  یراک  تعاس 

تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  تاکاپ : لیوحت  قاروا و  تفایرد   :: سردآ سردآ
ع)  ) یلع ماما  ینامرد  شزومآ  عمتجم  قباس ) همیظع   ) تلاسر هار  هس  جرک  نامزاس :

یلخاد 226  02632527575 :: 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

ویتاروکد ویتاروکد وگدنلب   وگدنلب ناونع : : ناونع 5050

عمتجم عمتجم هکبش   هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 5151

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  APNGPRS مدوم بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007014000688 زاین :  هرامش 

( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یوایح هیده  هدننک  هضرع  عجرم   IPLINK یتراجت مان   IP-DL-801RT لدم  ADSL مدوم الاک :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33241045-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000009000113 زاین :  هرامش 

ییاراد یداصتقا و  روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   CAB-C13-CBN لدم  m 13 لوط هنایار  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار یتسویپ  کرادم  تمیق  هئارا  زا  لبق  تسیاب  یم  هدش و  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  مرتحم  ناگدننک  نیمات  ، یتسویپ کرادم  قبط  هکبش  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  هدننک  نیمات  رهم  هب  روهمم  لیمکت و  ار  روکذم  کرادم  هعلاطم ،

 : 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

APNGPRSAPNGPRS مدوم   مدوم بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5252

هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 5353
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دهشم یسودرف  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 11 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ یاهسکع  قبط  هباشم ، دک  ناریا   PS/2,USB,VGA چیئوس ما  یو  یک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091579000136 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

روپدمحم روصنم  هدننک  هضرع  عجرم   KVM-15XX لدم تروپ  هکبش 8   KVM چیئوس الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد  - هطوبرم سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 30 دنیآرف  هدنشورف - اب  هاگشنادات  عوجرم  ایودات  ، لیوحت ، لمح هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  .تساوخرد  قبطربتعم  یتناراگ 

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -1401-4-84 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 13:30  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564339 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/05/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 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

.تسویپ .تسویپ یاهسکع   یاهسکع قبط   قبط هباشم ، ، هباشم دکدک   ناریا   ناریا   PS/2 ,USB,VGAPS/2 ,USB,VGA  چیئوس چیئوس ماما   یویو   یکیک   ناونع : : ناونع 5454

کنوپ کنوپ یرون   یرون وفاک   وفاک یرون   یرون وو   یسم   یسم یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5555

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

یا هلحرم  کی  یمومع  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -83-4-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5564356 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 9  هبنشراهچ   - 1401/05/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02433473333 :: 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

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

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

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

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

5564385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمولیک بوطب 3.5  هیولسع  یرادرب  هرهب  زکرم  یرون  ربیف  لباک  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092625000326 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

زکرم 1 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب .  یم  یمازلا  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  تمیق و  داهنشیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  تارغت و ....  یهگآ  همانساسا ،  دننام  یتکرش  کرادم  هئارا  هدنرب  مالعا  تروص  رد 

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

31665047-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایلام یتایلام روما   روما یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5656

رتمولیک رتمولیک   3.53.5 بوطب   بوطب هیولسع   هیولسع یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب زکرم   زکرم یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5757

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

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

زا 75 ھحفص 40 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/m3qst5hbmzrs3?user=37505&ntc=5564356
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5564356?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3nquvxdlzvlr3?user=37505&ntc=5564385
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5564385?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5564444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلا تیانع  زادرپراک : مان  1401/05/24 ـ  خیرات : ات  خیرات 1401/05/18 ـ  زا  یزاجم ـ  رورس  هاگتسد  ود  هراجا  ناونع : 1150436 ـ  تساوخرد : هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
03531454478 سامت : هرامش  هداز ـ  مشاه 

:: 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

سودرف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرشب  هنایار  تاعطق  روتینام و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005479000013 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  سودرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   EMC یتراجت مان  تیک  لوسنک  دربراک   DS-6505R-B لدم هنایار  یاه  هکبش  تازیهجت  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم 
تس 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
سودرف رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ نالعا  یلک  هناماس  رد  تمیق  دشاب و  یم  تسویپ  تاعطق  حرش 

9771883777 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  راولب  سودرف .  سودرف ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32721701-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32725700-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاجم یزاجم رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   هراجا   هراجا ناونع : : ناونع 5858

هنایار هنایار تاعطق   تاعطق وو   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 5959
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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 13 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط   PROPORTIONAL Solenoid driver تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000609 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   SOLENOID ALARM DRIVER MTL5021 تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طیارش تیاعر  .دشاب  یم  یمازلا  ینف  داهنشیپ  یرازگراب  .دشاب  یم  زاین  دروم  تسویپ  لیاف  قباطم  الاک  تسا و  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا مازلا  تسویپ 

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

32138430-071  ، 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

روشک یتایلام  روما  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 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  سوسکن 5672  وکسیس  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000208 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-SR لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39902983 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط   PROPORTIONAL Solenoid driverPROPORTIONAL Solenoid driver ناونع : : ناونع 6060

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم   56725672 سوسکن   سوسکن وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6161
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  تسویپ - ینف  تاصخشم  اب  قباطم  هاگتسد  کی   UTM FIREWALL هاگتسد هباشم - دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا

1101092447000551 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SOPHOS یتراجت مان   XG650 لدم لاوریاف   UTM هاگتسد الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

داهنشیپ هب  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  تسویپ  تسا - هدنشورف  هدهع  هب  تکرش  نیا  ات  الاک  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلام 

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

33492906-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا یالاک   یالاک اباب   دیرخ   دیرخ تیولوا   تیولوا تسویپ - - تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم هاگتسد   هاگتسد کیکی     UTM FIREWALLUTM FIREWALL هاگتسد   هاگتسد هباشم - - هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.تسا .تسا
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نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5564471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا 

ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم 
.دشابیم یمازلا  ینف  تاصخشم  ای  هنومن  هئارا 

1101092935000416 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  سالپ  تن  یک  یتراجت  مان   KP-CH20100 لدم  m 10 لوط  HDMI 2.0V لباک الاک :  مان 
ددع 35 دادعت : 

1401/06/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  رکذ  دراوم  دقاف  تاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریذپیم ماجنا  هزور  ینامز 20  هزاب  رد  ینف  هیدات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یلام  هیوست 

دشابیم رهشرقاب  رد  عقاو  یناگزاب  یاه  رابنا  لحم 
نفلت 84121835 و 84121032

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84121028-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ایای هنومن   هنومن هئارا   هئارا ددرگ   ددرگ یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم زاین   زاین یلک   یلک حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم .دشابیم   .دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یرتویپماک   یرتویپماک مالقا   مالقا ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم یمازلا   یمازلا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم
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نادمه ناتسا  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5564513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتنرتنیا دناب  یانهپ  یزادنا  هار  بصن و  نیمات و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001308000017 زاین :  هرامش 

نادمه یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هلحرم 1 دادعت : 
1401/05/23 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515914481 یتسپ :  دک  نادمه ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  همیب  نادیم  هب  هدیسرن  داهج  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32671390-081  ، 38220737-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38220225-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتنرتنیا یتنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6464
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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 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط زاین  دروم  یالاک  دشابیم )  هباشم  هدش  دراو  یاهدک  ناریا  هیلک   ) هرامش 0134167 یاضاقت  هرامش  هب  رتویپماک  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  تاصخشم 

1101093985003158 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سیمارپ یتراجت  مان   VTrak M610p لدم  TB 16 تیفرظ  SCSI U320 لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1200 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط  زاین  دروم  یالاک  دشابیم )  هباشم  هدش  دراو  یاهدک  ناریا  هیلک   ) هرامش 0134167 یاضاقت  هرامش  هب  رتویپماک  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم

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

رتویپماک رتویپماک مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 6565
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سیدرف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف لودج  حرش  هب  سیدرف  یرادرهش  تاعالطا  یروانف  ویرادا  لوحت  یزاسون  تیریدم  دحاو  یرون  ربیف  تخاسریز  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101050288000053 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  سیدرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

عجرم یرتم  هرقرق   PE شکور سنج  روک  زیاس 48  سیلیس  یداه  سنج   OBFC-SM-MB 8x6 دک  SM ربیف اب  دلیف  هلژ  یکاخ  یتارباخم  یرون  ربیف  الاک :  مان 
یدنق دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یدنق  دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش  هدنزاس 

رتم 1 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا هدوزفا  شزرا  یهاوگ  روتکاف و  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  دیق  ینف  تاصخشم  لودج  رد  هطوبرم  تاحیضوت  مزال و  یاهزوجم 

دامن لصاح  سامت  هرامش 09105234017  اب  یلیمکت  تاعالطا  تفایرد  یارب 

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

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

36658110-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف وو   یرادا   یرادا لوحت   لوحت یزاسون   یزاسون تیریدم   تیریدم دحاو   دحاو یرون   یرون ربیف   ربیف تخاسریز   تخاسریز نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6666
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یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  ( دشابیم هباشمدک  ناریا  )AP7803 هرامش هکبش  تحت  یلصا  تروپود  رلرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003292000100 زاین :  هرامش 

یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار ورس  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   712e لدم  ESL رلرتنک الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ یارادو  پملپ  ون  تاعطقو  تازیهجت  یمامت.دشابیم  یمازلا  12 یلا 9 تعاس خرومرد 1401/05/23 دیدزاب  طرش.دشاب  تسویپ  لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  02184932386 رهم نیرآ  یاقآ  دیدزاب  تهج  ینف  سانشراک  اب  سامت.دشاب  ههام  یلصاو 12 ربتعم 

1518663111 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  - یبونج یدیهش  نابایخ  - یناقح دیهش  هارگرزب  - کدوک ناهج  هار  راهچ  - کنو نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84933660-021  ، 84931-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88651191-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا 1401  - 5-105 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم خروم 1401/5/22عبنم تعاس 13  ات  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564959 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/05/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

S3700 ,S2700 چیئوس هاگتسد  دیرخ 35  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

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم (( دشابیم دشابیم هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا )) AP7803AP7803 هرامش هرامش هکبش   هکبش تحت   تحت یلصا   یلصا تروپود   تروپود رلرتنک   رلرتنک ناونع : : ناونع 6767

S3700  ,S2700S3700  ,S2700 چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد   3535 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

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 12 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0007948008  هرامش  میرتسا ) دنرگ  نفلت  یشوگ  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  امتح 

1101093985003163 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا ناکرا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  ایکون  یتراجت  مان  لدم 1202  هارمه  نفلت  یشوگ   LCD رگشیامن الاک :  مان 
ددع 4 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

مق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میرتسا میرتسا دنرگ   دنرگ نفلت   نفلت یشوگ   یشوگ ناونع : : ناونع 6969

هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007015000124 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارطق سراپ  یتراجت  مان   atm 6 راشف  mm 110 رطق  m 12 لوط  PE80 نلیتا یلپ  هلول  الاک :  مان 

هخاش  60 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

نارطق سراپ  یتراجت  مان   atm 4 راشف  mm 63 رطق  m 12 لوط  PE63 نلیتا یلپ  هلول  الاک :  مان 
فالک  25 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
نارطق سراپ  یتراجت  مان   atm 6 راشف  mm 90 رطق  m 12 لوط  PE80 نلیتا یلپ  هلول  الاک :  مان 

هخاش  25 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

سوط هلول  باریم  هدننک  هضرع  عجرم   PN 4 راشف  mm 16 رطق  m 1 لوط  PE40 کبس نلیتا  یلپ  هلول  الاک :  مان 
هخاش  100 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
سوط هلول  باریم  هدننک  هضرع  عجرم   PN 4 راشف  mm 20 رطق  m 1 لوط  PE40 کبس نلیتا  یلپ  هلول  الاک :  مان 

هخاش  100 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

ار یتسویپ  کرادم  تمیق  هئارا  زا  لبق  تسیاب  یم  هدش و  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  مرتحم  ناگدننک  نیمات  ، یتسویپ کرادم  قبط  هکبش  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن یراذگراب  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  هدننک  نیمات  رهم  هب  روهمم  لیمکت و  ار  روکذم  کرادم  هعلاطم ،

3717845561 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  تایب  ینیما  نادیم  شبن  هاگورین  نابایخ  مق  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38800230-025  ، 38828280-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38822401-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس رورس تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ حرش  هب  رورس  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003251000056 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   VTrak E630FDPS لدم زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   dual controller زاس هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   HDD WD Blue buffer لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
اتار تراجت  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

راگن هشیدنا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SUPERMICRO یتراجت مان   X7DCT-3F-809T-780B SERVER لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
سراپ

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

هنایار یسرک  هدننک  هضرع  عجرم   SEAGATE یتراجت مان   BARRACUDA7200 لدم  GB 500 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   intel Xeon Processor E5520 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   16GB 4Rx4 PC3-8500R-7 لدم هنایار  مر  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
ماقرا راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  تیگیس  روتسکم  یتراجت  مان   Max Seagate 8MB SATA لدم  GB 250 تیفرظ کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

ماقرا راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  تیگیس  روتسکم  یتراجت  مان   Max Seagate 2MB SATA لدم  GB 160 تیفرظ کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
ماقرا راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  تیگیس  روتسکم  یتراجت  مان   Max Seagate 16MB SATA لدم  GB 320 تیفرظ کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

ماقرا راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  تیگیس  روتسکم  یتراجت  مان   Max Seagate retail OT IV لدم  GB 1000 تیفرظ کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9417714474 یتسپ :  دک  یزرواشکداهج ،  نامزاس  سردم 20 -  شبن   - سردم راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31700000-058  ، 32254300-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32252242-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5565108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/06/27 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوژام تراک  ناونع : 

14011243 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/14 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

هپس کناب  بعش  تیریدم   :: 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 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

5565182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوژام لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 7272

زیرپ زیرپ وو   دیلک   دیلک ناونع : : ناونع 7373

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

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

زا 75 ھحفص 52 
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تسویپ قیقد  تاصخشم  قبط  یتساوخرد  زیرپ  دیلک و  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(09131954750  ) هدازیلع یاقآ  : یگنهامه تهج  سامت  هرامش 

1101000476000043 زاین :  هرامش 
هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

کیرتکلا دنلد  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   A 16 نایرج تدش  تانبرک  یلپ  سنج  سمش  حرط  راکوت  یلومعم  قرب  زیرپ  الاک :  مان 
ددع 350 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
کیرتکلا تراپ  هدنزاس  عجرم  ییولبات  لدم   A 16 نایرج  V 250 ژاتلو زاف  کت  قرب  زیرپ  الاک :  مان 

ددع 450 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

روباشین کیرتکلا  ناهج  عیانص  یددع  ییاوقم 10  هبعج   A 10 نایرج تدش   V 250 ژاتلو یکیناکم  رولیس  راکوت  لپ  کت  قرب  دیلک  الاک :  مان 
هبعج 50 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
کیناکم هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   MTN2310-0414 لدم  A 16 نایرج تدش  راکوت  راد  برد  یلومعم  قرب  زیرپ  الاک :  مان 

ناریا
ددع 30 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   SDN4400121 لدم یکیتسالپ  سنج  راکوت  تیعضو  یرتویپماک  هکبش  دربراک  یتارباخم  زیرپ  الاک :  مان 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک 
ددع 20 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   SDN4300121 لدم یکیتسالپ  سنج  راکوت  تیعضو  یرتویپماک  هکبش  دربراک  یتارباخم  زیرپ  الاک :  مان 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک 
ددع 340 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
نایناریا قرب  تراپ  هدننک  هضرع  عجرم  تراپ  یتراجت  مان  نیذآ  حرط  نفلت  صوصخم  تکوس  ود  راکوت  یتارباخم  زیرپ  الاک :  مان 

ددع 340 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

ناسهم یکیرتکلا  عیانص  تکرش   8x8 راکور قرب  میسقت  هبعج  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
عجرم هیکرت  هدنزاس  روشک   MUTLUSAN ELECTRIC هدنزاس عجرم   MUTLUSAN یتراجت مان   45x45 mm زیاس  UPS تکاد یکیتسالپ  قرب  زیرپ  الاک :  مان 

ناینامرف تراجت  کربلگ  هدننک  هضرع 
ددع 10 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
کیناکم هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   SDN3301621 لدم یکیتسالپ  سنج  ویدار  نویزیولت و  راکوت  عون  نتنآ  زیرپ  الاک :  مان 

ناریا
ددع 5 دادعت : 

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

ددرگ هظحالم  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  دصقم  ات  ءادبم  زا  الاک  هیلخت  لمح و  هنیزه 

.دوش دیق  روتکاف  رد  ًامتح  یتناراگ  نامز  تدم 

 : یتسپ دک  یلخاد ،   31343600 نفلت  - هپس کناب   3 هرامش نامتخاس  - سراپ لته  یوربور  - یمالسا یروهمج  رولب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7613734158

31343600-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31343600-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

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

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

زا 75 ھحفص 53 
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یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1101-PHS-15179-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/22هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5565344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش مالقا  نیمات  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

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   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5565376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0004948016  هرامش   kvm چوسالاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985003162 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 7 دادعت : 

1401/08/30 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یطابترا5563826 تخاس  ریز  سیورس  هحفص 19)یرارقرب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هکبش هکبش مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7474

kvmkvm  چوس چوس ناونع : : ناونع 7575

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

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

هاگشیامزآ5564200 یاه  هکبش  رازفا و  تخس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  هحفص 19)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5564371 یرتویپماک و  تازیهجت  زا  هحفص 19)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5564465RFID زاین دروم  تازیهجت  هحفص 19)بصن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زکرم5564604 هطوحم  ییانشور  هارمه  هتسبرادم  هکبش  سیورسو  حالصا  هحفص 65)ریمعت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یهد5564973 تبون  متسیس  هاگتسد  یرازفا 127  مرن  یرازفا و  تخس  هحفص 19)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 30)چیئوسورکیم5565079 یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5563654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  یزیمآ  گنر  هرهم و  چیپ و  لیردراگ و  هیاپ  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000069 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسا حطس  یزیمآ  گنر  هرهم و  چیپ و  لیردراگ و  هیاپ  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184314-026  ، 34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا حطس   حطس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   هرهم   هرهم وو   چیپ   چیپ وو   لیردراگ   لیردراگ هیاپ   هیاپ هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7676

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5563811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قباطم  ) زگرد - ناچوق رذگ  رانک  روحم  طاشن  کراپ  عطاقت  ییانشور  یارجا  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001423000075 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158310 هرامشاب  یشخب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هبزاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یراذگراب  هناماسردو  لیمکتار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کراپ کراپ عطاقت   عطاقت ییانشور   ییانشور یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رتشلا هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهسکع  رد  یداهنشیپ  یاه  حرط  قبط  هرادا  یدورو  زبس  یاضف  شرف و  گنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا راکنامیپ  هدهع  رب  تایلام  همیب و  هلمج  زا  ینوناق  تاروسکوزایندروم  حلاصم  تازیهجت و 

1101092827000001 زاین :  هرامش 
رتشلا هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نابایخ ریذپذوفن  یا  هناد  گنس  شرف  گنس  الاک :  مان 
عبرم رتم  350 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
هلسلس رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاهسکع  رد  یداهنشیپ  یاه  حرط  قبط  هرادا  یدورو  زبس  یاضف  شرف و  گنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا راکنامیپ  هدهع  رب  تایلام  همیب و  هلمج  زا  ینوناق  تاروسکوزایندروم  حلاصم  تازیهجت و 

دیئامرف هعجارم  راک  یاضف  هدهاشم  تهج  موزل  تروص  رد 

5813915867 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هرادا  تلود  ادهش  یدرجورب خ  رتشلا خ  هلسلس ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32524001-066  ، 32521522-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32521522-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هرادا هرادا یدورو   یدورو زبس   زبس یاضف   یاضف وو   شرف   شرف گنس   گنس ناونع : : ناونع 7878

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولبات 33*80 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092999000002 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  بایراف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کادآ تعنص  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  کادآ  تعنص  رهپس  یتراجت  مان   80x33 cm زیاس لیطتسم  لکش  یبآ  رباعم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 253 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

جونهک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7887113947 یتسپ :  دک  هعمج ،  ماما  نابایخ  تلودراولب  بایراف  جونهک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43395470-034  ، 43395393-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43395393-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش هقطنم 1  قرب  یورین  عیزوت   :: 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   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش هقطنم 7  قرب  عیزوت  روما  هدودحم  رد  ییانشور  هکبش  ثادحا  حرط  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094596000012 زاین :  هرامش 

زاریش هقطنم 7  قرب  یورین  عیزوت  هدننک :  رازگرب 
اوه هیوهت  راخب و  نیمات  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا  هام  راک 4  یارجا  نامز  تدم  دشاب و  یم  لوبق 1.97  لباق  بیرض  رثکادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن  یراذگراب  اضما و  رهم و  لیمکت و  ار  زاین  دروم  تسویپ  کرادم  مامت  دیاب  راکنامیپ 

.دیامن یراذگراب  ار  دوخ  تکرش  هب  طوبرم  کرادم  مامت  دیاب  راکنامیپ 

7159739974 یتسپ :  دک  قرب ،  روما 7  تیالو  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37417018-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37417931-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیطتسم لیطتسم لکش   لکش یبآ   یبآ رباعم   رباعم ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 7979

ییانشور ییانشور هکبش   هکبش ثادحا   ثادحا حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8080

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رانکنودیرف ییاضر  نادیهش  نابایخ  ییانشور  لیمکت  مالعتسا  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003377000039 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4814959361 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  نابایخ  مج -  ماج  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33362055-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33362058-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم هقطنم 10  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/18تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

12495 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/2312:30:00هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم :: 12:30:001401/05/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564943 :: هرازه هرازه :: 1401/05/2712:30:00دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یدازآ سوت ،  یراگتسر ، هیمطاف ،  هنهم ،  یمشاه   ، یعیفر  ، هعیرشلا مداخ  ، حارج ، بیدا  ، یحالف  ) ور هراوس  ربعم  یضرع  یشک  طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ناگیار دانسا :  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر دقاف  هبتر  لقادحنامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ -  هتشر  1

هبتر دقاف  هبتر  لقادحیربارت  هار و  ناراکنامیپ -  هتشر  2

هقطنم 10 یرادرهش  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

05131295866 نفلت :   :: نفلت :: ets.mashhad.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

رانکنودیرف رانکنودیرف ییاضر   ییاضر نادیهش   نادیهش نابایخ   نابایخ ییانشور   ییانشور لیمکت   لیمکت مالعتسا   مالعتسا دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 8181

ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم یضرع   یضرع یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 8282

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرب هنایاپ  رد  یتراظن  نیبرود  هاگتسد  یزادنا 2  هار  بصن و  دیرخ ، هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001418000110 زاین :  هرامش 

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

دروم 1 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33341638-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرب هنایاپ  رد  یتراظن  نیبرود  هاگتسد  یزادنا 2  هار  بصن و  دیرخ ، هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001418000110 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لقنو لمح  ینابیتشپ  یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33341638-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرب تکرب هنایاپ   هنایاپ ردرد   یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   22 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 8383

تکرب تکرب هنایاپ   هنایاپ ردرد   یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   22 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دابآ سراپ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563907 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قبط  رتم  ینهآ 40 لیر  هاگتسد و  3 60 زیاس روتوم   ، عبرمرتم لبود 90  درادناتسا  هغیت  وکیمول  یقرب  هرکرک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  هباشم  اه  دک  ناریا  ًانمض   ) یتسویپ دیرخ 

1101005801000120 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  ناغمدابا  سراپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

باداش دومحم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   K600 یقرب هرکرک  یلفق  اج  قاری و  روتوم و  یدالوف و  لیر  هغیت و  هعومجم  الاک :  مان 
تس 40 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  هرکرک  ناریا  یتراجت  مان   8S لدم  1x1 m زیاس یموینیمولآ  سنج  هرجنپ  رد و  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

ددع 90 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

یرکف مرحم  هدننک  هضرع  عجرم  رواپ  هدنزاس  عجرم  رواپ  یتراجت  مان  لدم 600  یقرب  هرکرک  لماک  روتوم  الاک :  مان 
تس 3 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ًانمض  ) یتسویپ دیرخ  تساوخرد  قبط  رتم  ینهآ 40 لیر  هاگتسد و  3 60 زیاس روتوم   ، عبرمرتم لبود 90  درادناتسا  هغیت  وکیمول  یقرب  هرکرک  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب یم  هباشم  اه  دک  ناریا 

5691875538 یتسپ :  دک  نیسح ،  ماما  نادیم  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32725003-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32724051-054 :: 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

دیرخ دیرخ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط رتم   رتم 4040 ینهآ   ینهآ لیر   لیر وو   هاگتسد   هاگتسد 33  6060 زیاس زیاس روتوم   روتوم  ، ، عبرمرتم عبرمرتم   9090 لبود   لبود درادناتسا   درادناتسا هغیت   هغیت وکیمول   وکیمول یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم اهاه   دکدک   ناریا   ناریا ًانمض   ًانمض  ) ) یتسویپ یتسویپ

8585

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ مادقا  هدش  همیمض  دانسا  قبط  افطل  یر - سکیا  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001417000071 زاین :  هرامش 

قرب یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا یر  سکیا  هدننک  هضرع  عجرم   ZEISS هدنزاس عجرم   OPMI لدم یکشزپ   E.N.T پوکسورکیم هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ مادقا  هدش  همیمض  دانسا  قبط  افطل  یر - سکیا  هاگتسد  کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133883581 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یفصنم -  دیهش  نابایخ  هیناما -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334039-061  ، 33364801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363601-061 :: 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

نواعت هعسوت  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 09 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  بصن و  هارمهب   6s نارامیس زارف  نوریب ) هب  وشزاب ر  تسار   ) گنیکراپ برد  کج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000144 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
زوسلد زیورپ  هدننک  هضرع  عجرم  نارامیس  یتراجت  مان   LEADER 4 لدم گنیکراپ  یکیناکمورتکلا  کج  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  یقلت  مالعتسا  در  هلزنم  هب  طبترم  زوجم  نتشادن  یراذگراب و  مدع  ، هدوب یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگ  تمیق  تساوخرد  قبط  هباشم  دک  ناریا  هب  هجوت  اب 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .
ینمچ هار   09199001595

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032236-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: 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

یریر سکیا   سکیا هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمهب   هارمهب   66 ss نارامیس نارامیس زارف   زارف نوریب ) ) نوریب هبهب   رر   وشزاب   وشزاب تسار   تسار  ) ) گنیکراپ گنیکراپ برد   برد کجکج   ناونع : : ناونع 8787

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

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5564341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیکراپ  برد  ییوزاب  کج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 **** یلخاد دیلوت  ****

06153183711
1101092179000513 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یهللا یلو  ربکا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  لدم 21014  برد  کیتاموتا  ییوزاب  کج  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مارتحا مالس و  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن مادقا  تسویپ  ساسارب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  -1

 ( یمازلا  ) دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  - 2
.دشاب یم  رهشمرخ  نادابآ و  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا  -3

.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ  -4

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

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

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

گنیکراپ گنیکراپ برد   برد ییوزاب   ییوزاب کجکج   ناونع : : ناونع 8888

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیکرتشم تهج  یر  سکیا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001417000073 زاین :  هرامش 

قرب یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا یر  سکیا  هدننک  هضرع  عجرم   ZEISS هدنزاس عجرم   OPMI لدم یکشزپ   E.N.T پوکسورکیم هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لاسرا  لیمکت و  دانسا  هدش  همیمض  کرادم  قبط  افطل  نیکرتشم - تهج  یر  سکیا  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133883581 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یفصنم -  دیهش  نابایخ  هیناما -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334039-061  ، 33364801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363601-061 :: 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

زقس هرامش 5  یا  هفرح  ینف و  شزوما  زکرم   :: 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 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

5565227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازج ماجناو  مزال  ینیچراوید  یارجاو  یدورو  تهج  یقرب  هرکرک  بصن  لماشزکرم  هطوحم  رد  هیلقن  لیاسو  گنیکراپ  لیمکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راک ینف  تاکن  تیاعراب  لماکروطب  یکیناکم  یقرب و 

1101004131000011 زاین :  هرامش 
زقس هرامش 5  یا  هفرح  ینف و  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
هرقف 1 دادعت : 

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

.دامرف لصاح  سامت  هرامش 09188740499 اب  لماک  تاحیضوت  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6681718373 یتسپ :  دک  ادهش ، - نابایخ  - زقس زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36215266-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36215266-087 :: 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

نیکرتشم نیکرتشم تهج   تهج یریر   سکیا   سکیا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8989

تازج تازج ماجناو   ماجناو مزال   مزال ینیچراوید   ینیچراوید یارجاو   یارجاو یدورو   یدورو تهج   تهج یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن لماشزکرم   لماشزکرم هطوحم   هطوحم ردرد   هیلقن   هیلقن لیاسو   لیاسو گنیکراپ   گنیکراپ لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع
راک راک ینف   ینف تاکن   تاکن تیاعراب   تیاعراب لماکروطب   لماکروطب یکیناکم   یکیناکم وو   یقرب   یقرب

9090

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

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

زا 75 ھحفص 64 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rcd327wv5cc7e?user=37505&ntc=5564854
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5564854?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gdm2e7m2pyhr4?user=37505&ntc=5565227
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5565227?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

جوراف ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب ( الاک تاصخشم   ) یتسویپ تسیل  قبط  دیاب  امتح  مالقا  هدش و  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095188000005 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  جوراف  ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راهباچ دازآ  هقطنم  شزادرپ  ایدم  هدننک  هضرع  عجرم   ACER یتراجت مان  ( Matebook ASPIRE3 (A315-56-53WP لدم پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

ACER هدنزاس عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
نایششوک دیعس  هدننک  هضرع  عجرم   KEY MOUSE ELECTRONIC ENTERPRISE یتراجت مان   TK-9101 لدم هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

رابت ناملس  باهولادبع   WV-LW2200 لدم  in 22 هنایار روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CF294E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

یفیس اضر  هدننک  هضرع  عجرم   SURVEON یتراجت مان   CAM6180 لدم یشخرچ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   D-01 لدم هتسب  رادم  نیبرود  روتپادآ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

ورشیپ کنیرش  هتسب   mm 1 عطقم حطس  یسم  سنج   4/5c-2v لایسکاوک قرب  لباک  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
هرک  ROCKET تکرش زا   ROCKET یتراجت مان   ES18-12AH لدم  V 12 یجورخ ژاتلو   mm 167 عافترا  181x76 mm داعبا کشخ  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 

یبونج
ددع 1 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
دمحم ارهز  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HOWEEL یتراجت مان   4CHS standalone لدم لاناک  عون 4   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

ییاضر
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/22 زاین :  خیرات 
یئاقآ هلال  هدننک  هضرع  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   PARADOX یتراجت مان   NV500 لدم ریگدزد  متسیس  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

جوراف رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ( الاک تاصخشم   ) یتسویپ تسیل  قبط  دیاب  امتح  مالقا  هدش و  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ریگدزد ریگدزد متسیس   متسیس یکینورتکلا   یکینورتکلا مشچ   مشچ ماد -  -  ماد هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود پات - - پات پلپل   هارمه   هارمه هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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9481913759 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  راولب  یادتبا  جوراف ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36422711-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36422066-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5563722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یموئایش هکبش  تحت  هتسبرادم  نیبرود  ددع و  هس   POE اب هارمه   DS-2CD2063G2-1 لدم نژیو  کیاه  یتراظن  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ حرشب  ددع  کی   MJSXJ10CM لدم

1101004340000415 زاین :  هرامش 
سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   BOSCH یتراجت مان   NDE-5503 لدم لسکیپ  اگم  تیفیک 5  اب  هکبش  تحت  یتراظن  یاه  متسیس   IP camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
متسیس هناخ  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم  ناملآ 

ددع 4 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب لمح  هنیزه  تسا  ناگزمره  ناگدننگ  نیمات  اب  تیولوا  دشاب  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  دیهد  خساپ  تسویپ  هب  هجوت  اب  تسا  هباشم  الاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدهاز  09368964545 ینف تاعالطا  تسا  روتکاف  لصاو  الاک  تفایرد  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 30 هژیو و  هقطنم  یزکرم  رابنا  الاک  لیوحت  لحم  هدنشورف و 

7931186478 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هژیو  هقطنم  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33592201-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33592211-076 :: 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

یموئایش یموئایش هکبش   هکبش تحت   تحت هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود وو   ددع   ددع هسهس     POEPOE  اباب هارمه   هارمه   DS-2CD2063G2 - 1DS-2CD2063G2 - 1 لدم   لدم نژیو   نژیو کیاه   کیاه یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ حرشب   حرشب ددع   ددع کیکی     MJSXJ10CMMJSXJ10CM  لدم لدم

9292
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مالیا هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MS-N5016-E تیاسیلیام ، نیبرود ریوصت  زاس  هریخذ  هاگتسد  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا زاین  دروم  شفنب  لاتیجید  نرتسو  تیابارت  دراه 10 -2

1101001409000019 زاین :  هرامش 
مالیا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتفار ارهز  هدننک  هضرع  عجرم  نرتسو  هدنزاس  عجرم  نرتسو  یتراجت  مان   MAY PASSPORT لدم  TB 2 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
ایشرپ هدیا  ربا  هدننک  هضرع  عجرم  نوتوف  یتراجت  مان   3280T لدم هتسبرادم  نیبرود  یزیر  همانرب  لباق  لاناک  زاس 32  هریخذ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

MS-N5016-E تیاسیلیام ، نیبرود ریوصت  زاس  هریخذ  هاگتسد  -1 مهم : هجوت.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنشورف  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه.ددرگ  مالعا  یداهنشیپ  تمیق  رد  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام.تسا  زاین  دروم  شفنب  لاتیجید  نرتسو  تیابارت  دراه 10 -2

6935148111 یتسپ :  دک  مالیا ،  یادهش  هاگدورف  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32236806-084  ، 32236803-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32236803-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا زاین   زاین دروم   دروم شفنب   شفنب لاتیجید   لاتیجید نرتسو   نرتسو تیابارت   تیابارت 1010 دراه   دراه -- MS-N5016 -E 2MS-N5016 -E 2 تیاسیلیام تیاسیلیام ،، نیبرود نیبرود ریوصت   ریوصت زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد -- 11 ناونع : : ناونع 9393

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسارح سر  تساوخرد  هب  دنلبدیب  زاگ  شیالاپ  تکرش  کینورتکلا  تطافح  هناماس  ریمعت  تشادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093202000446 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دصرد 100 دادعت : 

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

رد یهیجوت  هسلج  انمض  .دشاب  یم  ریذپناکما  تعاس 11:00  تیاغل 1401/05/24  یاهخیرات 1401/05/19  رد  یروضح  تروصب  طقف  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  رکذ  تاحیضوت  تسویپ  رد  یلیمکت  تاعالطا  ریاس  .ددرگ  یم  رازگرب  تسارح  هرادا  رد  تعاس 11:00  خیرات 1401/05/24

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132529-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا تطافح   تطافح هناماس   هناماس ریمعت   ریمعت وو   تشادهگن   تشادهگن 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 :

زا 75 ھحفص 68 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vnfwmzfmubq4v?user=37505&ntc=5564243
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5564243?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 11 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یگنهامه  اب  لاصو  نامتخاس  تاقبط 10 و 11  سنارفنک  یاه  نلاس  ریوصت  توص و  متسیس  لیمکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000190 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  یگنهامه  اب  لاصو  نامتخاس  تاقبط 10 و 11  سنارفنک  یاه  نلاس  ریوصت  توص و  متسیس  - 

طزش دیق و  نودب  ربتعم و  یتناراگ  یاراد 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  بصن  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 

الاک لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  روتکاف 20  هیوست 
یحالف  02135914983: سامت هرامش 

یعازخ  35911416: نفلت تسیمازلا  دیدزاب 

 : 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

سنارفنک سنارفنک یاه   یاه نلاس   نلاس ریوصت   ریوصت وو   توص   توص متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هزوح هرامش 1  رهشمرخ  هرامش 8  یا  هفرح  ینف و  شزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف جیلخ 

ناتسزوخ 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

5564604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم هطوحم  ییانشور  هارمه  هتسبرادم  هکبش  سیورسو  حالصاوریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005737000003 زاین :  هرامش 

سراف جیلخ  هزوح  هرامش 1  رهشمرخ  هرامش 8   یا  هفرح  ینف و  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زکرم هطوحم  ییانشور  هارمه  هتسبرادم  هکبش  سیورسو  حالصاوریمعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6413644411 یتسپ :  دک  یرهش ،  نورب  لانیمرت  بنج  مرکا  لوسر  راولب  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53542276-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53542276-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتراظن نیبرود  لکد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003273000076 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسا ،  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  ناتسا  یسدنهم  ماظن  نامزاس  بنج  رادهار  نابایخ  وجرنه  راولب  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4514937183 یتسپ : 

33772027-024  ، 33462371-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33462363-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکرم زکرم هطوحم   هطوحم ییانشور   ییانشور هارمه   هارمه هتسبرادم   هتسبرادم هکبش   هکبش سیورسو   سیورسو حالصا   حالصا وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 9696

یتراظن یتراظن نیبرود   نیبرود لکد   لکد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هردناوید هرامش 12  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب ناینب  شناد  دیلوت  تاسسوم  وضع  دیاب  دشاب و  ناریا  تارباخم  تعنص  یاکیدنس  زوجم  یاراد  دیاب  هدنرب  تکرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004152000009 زاین :  هرامش 

هردناوید هرامش 12  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   DIESPI یتراجت مان  ناریا  هدنزاس  روشک   NVR-9216/H2-H.265 لدم  NVR H.265 تمرف اب  دراه  هلاناک 2  شخپ 16  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

ژاپ رگن  ایوپ  متسیس  نابدید  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6615847768 یتسپ :  دک  تلم ،  کراپ  تشپ  ناگدازآ -  نابایخ  هردناوید ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38728103-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38728103-087 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تکرب5564953 هنایاپ  رد  یتراظن  نیبرود  هاگتسد  یزادنا 2  هار  بصن و  دیرخ ، هحفص 55)هیهت ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تکرب5564957 هنایاپ  رد  یتراظن  نیبرود  هاگتسد  یزادنا 2  هار  بصن و  دیرخ ، هحفص 55)هیهت ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( 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

ریگدزد5563711 متسیس  یکینورتکلا  مشچ  ماد -  هتسب  رادم  نیبرود  پات - پل  هارمه  هحفص 65)هنایار  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

دراه5564922 هلاناک 2  شخپ 16  طبض و  هحفص 65)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دراه دراه   22 هلاناک   هلاناک   1616 شخپ   شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  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

قیرح5563856 ءافطا  نالعا و  متسیس  هب  طوبرم  هحفص 33)تاعطق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن5564237 شتا  زنب  نویماک  هاگتسدکی  قیرح  ءافطا  متسیس  هندب و  یساسا  ریمعت  هحفص 33)یزاسزاب و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5564361 ءافطا  تازیهجت  داوم و  هحفص 33)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریگدزد5563711 متسیس  یکینورتکلا  مشچ  ماد -  هتسب  رادم  نیبرود  پات - پل  هارمه  هحفص 65)هنایار  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریگدزد5563711 متسیس  یکینورتکلا  مشچ  ماد -  هتسب  رادم  نیبرود  پات - پل  هارمه  هحفص 65)هنایار  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نرتسو5564104 تیابارت  دراه 10 -MS-N5016-E 2 تیاسیلیام ، نیبرود ریوصت  زاس  هریخذ  هاگتسد  -1
.تسا زاین  دروم  شفنب  لاتیجید 

هحفص 65) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رورس5564987 تاعطق  هحفص 36)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 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

5563925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد لکشم  یرتاب  ینآ  ضیوعت  هلاس و  ود  لقادح  طرش  دیق و  یب  ربتعم و  یتناراگ  اب  رپمآ  تلو 42  یناریا 12  یرتاب  ددع   40 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف طسوت 

1201001530000035 زاین :  هرامش 
هاشنامرک هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

.دوش یم  هداد  تدوع  هدنشورف  هنیزه  اب  تروصنیا  ریغ  رد  ندوب  یلصا  هطوبرم و  نیلوئسم  دات  هب  طونم  هجو  تخادرپ  - 
.درادن باهذ و ...  بایا و  لثم  یتناراگ  هب  طوبرم  یاه  هنیزه  تخادرپ  لابق  رد  یدهعت  هنوگچیه  کناب 

.دشاب یم  رپمآ  تلو 42  هدزاود   UPS صوصخم دلیس  یرتاب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  40 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنرب رفن  مالعتسا  روکذم  دراوم  زارحا  مدع  تروص  رد  ددرگ و  یم  یسررب  رظن و ...  دروم  راک  صوصخ  رد  ینف  تیحالص  بسک ، لحم  راک  تیهام  تیهام  ساسا  رب 

.دش دهاوخ  لطاب 
.دشاب یم  تیولا  رد  رت  تدم  ینالوط  یتناراگ  اب  هدننک  تکرش 

6714616441 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  بعش  روما  تیریدم  یدازآ -  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38228232-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38228232-083 :: 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

طوطخ5563723 تاریمعت  یرادهگن و  اه -  هناماس  تاریمعت  یرادهگن و  یسدنهم  ینف و  تامدخ  ماجنا 
یا و هرود  تاریمعت  یرادهگن و  یروتارپا و  تامدخ  ماجنا  طخ - ریسم  یاه  نزوس  یلیر و 

...و تازیهجت  یرارطضا 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رپمآ5563925 تلو 42  یناریا 12  یرتاب  ددع  هحفص 72)40  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

5564465RFID زاین دروم  تازیهجت  هحفص 19)بصن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیاپ5564558 متسیس  رازفا و  مرن  رازفا و  تخس  یرادهگن  هحفص 19)تامدخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینابیتشپ5564601 تامدخ  سوریو و  یتنآ  هحفص 19)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

رپمآ رپمآ   4242 تلو   تلو   1212 یناریا   یناریا یرتاب   یرتاب ددع   ددع   4040 ناونع : : ناونع 9999

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 " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5564784 لیاف  حرش  قباطم  درکلمع  تیریدم  ماظن  عماج  هناماس  رازفا  مرن  هحفص 19)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شوپور5564814 یبرس -  ناوراپ  سکا -  هعشا  بویت  یرازفا -  مرن  لوسنک  یژولویدار و  لنپ  تلف 
یکشزپماد یبرس 

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5564853BI یزاس دنمشوه  هناماس  ینابیتشپ  یزاس و  هدایپ  یحارط و  هحفص 19)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا5564936 دانسا و  یکینورتکلا  لدابت  دحاو  هرجنپ  ینابیتشپ  دیلوت و  یحارط  هژورپ 
تسویپ تسیل  تامدخ  حرش  هب  ناریا  درادناتسا  یلم  نامزاس  SSO

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یمدرم5564969 تاطابترا  هچراپکی 1517  هحفص 19)متسیس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یهد5564973 تبون  متسیس  هاگتسد  یرازفا 127  مرن  یرازفا و  تخس  هحفص 19)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نفلت5564985 هحفص 19)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " 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

هبعش5563762 یقرب 17  یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 18) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

لیر5563907 هاگتسد و  3 60 زیاس روتوم   ، عبرمرتم لبود 90  درادناتسا  هغیت  وکیمول  یقرب  هرکرک  دیرخ 
( دشاب یم  هباشم  اه  دک  ناریا  ًانمض   ) یتسویپ دیرخ  تساوخرد  قبط  رتم  ینهآ 40

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 61) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یارجاو5565227 یدورو  تهج  یقرب  هرکرک  بصن  لماشزکرم  هطوحم  رد  هیلقن  لیاسو  گنیکراپ  لیمکت 
راک ینف  تاکن  تیاعراب  لماکروطب  یکیناکم  یقرب و  تازج  ماجناو  مزال  ینیچراوید 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 61) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هدروآرف یرهش و  لغاشم  یهدناماس  نامزاس   ) زاریش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( زاریش یرادرهش  یزرواشک  یاه 

سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401 - 271 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش یاه  تعاس  رد  تعاس 13:15  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناحبس  :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5564986 :: هرازه هرازه تعاس 13:15دکدک    - 1401/05/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناشورف و لمعتسم  رازاب  راب و  هرت  هویم و  یزکرم  نادیم  کیفارت  لرتنک  تینما و  مظن و  تایلمع  تهج  نابهگن  یورین  رفن  نیمات 66  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یگتفه  یاهرازاب  یرظتنم و  دیهش  یدحاو  تیاس 82 

لایر  دروآرب 105.264.788.108 
یگتفه یاهرازاب  یرظتنم و  دیهش  یدحاو  تیاس 82  ناشورف و  لمعتسم  رازاب  راب و  هرت  هویم و  یزکرم  نادیم  راک  ماجنا  لحم 

هدرپس 5.300.000.000 اجان -  یرگشیپ  سیلپ  یماظتنا  یورین  زا  یتبقارم  یتطافح و  تامدخ  روما  رد  تیلاعف  ربتعم  زوجم  یاراد  یاه  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تراک ربتعم -  همان  یفرعم  هئارا  نارمچ -  هبعش  رهش  کناب  عجرم 102451  دک  اب  هدرپس 100805504742  باسح  هب  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر 

دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه  ییاسانش - 

نامزاس  یلام  دحاو  یعرف 63/1  هچوک 63  سردم  راولب  یادتبا  رصع  یلو  نادیم  زاریش  یناشن  هب  زاریش  سردآ   :: سردآ سردآ
نامزاس  هناخریبد  دحاو  نامزاس  یعرف 63.1  هچوک 63  سردم  راولب  رصع  یلو  نادیم  زاریش  لیوحت 

یقوقح لک  هرادا  تاسلج  نلاس  نیربدلخ  هارراهچ  زاریش  لحم  ییاشگزاب 

یلخاد 224 و 226  37250754-071 :: نفلت :: vendor.shiraz.ir portal.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

کیفارت لرتنک   :: 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

نابهگن5564986 یورین  رفن  نیمات 66  هحفص 75)یراذگاو  کیفارت  ( کیفارت لرتنک   لرتنک

نابهگن نابهگن یورین   یورین رفن   رفن   6666 نیمات   نیمات یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 100100

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