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

( یهگآ دادعت 0  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • --

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 2  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 9

140 1140 1 دادرم   دادرم هبنشکی  2323   هبنشکی 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   141هکس ,860 , 000141 ,860 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   134,580هکس , 000134,580 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 15,9002 سیئوس15,900 سیئوس کنارف   322کنارف , 100322 , 100

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 79,500هکس , 00079,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع237,400237,400رالد ناتسبرع لایر   81لایر , 97081 , 970

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 49,500هکس , 00049,500 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   31نورک ,70031 ,700

رایع رایع   1818 یالط   13,20یالط 1 , 00013,20 1 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   368دنوپ , 120368 , نپاژ120 نپاژ نینی   دصکی   228دصکی ,320228 ,320

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
((77))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((4949))

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

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

زا 49 ھحفص 1 

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


( یهگآ دادعت 8  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 9

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 16  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 31

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 40

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 44

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) 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  • --

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

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

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

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

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

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

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

زا 49 ھحفص 2 

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


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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) 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 3  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

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

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

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

زا 49 ھحفص 3 

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


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

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

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

زا 49 ھحفص 4 

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


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHD-9807026-T21 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5580881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FIRE DETECTION CONTROL PANEL COMPANY NOTIFIER دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سابعردنب تفن   :: 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

مق ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  هصقانم  لوا  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/109 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

abfa-qom.ir :: عبنم :: 1401/05/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582236 :: هرازه هرازه :: 1401/05/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم یاهیریذپ  بیسآ  ییاسانش  تهج  هایس  هبعج  شور  هب  ذوفن  تست  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5580881FIRE DETECTION CONTROL PANEL COMPANY NOTIFIER هحفص 5)دیرخ یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

FIRE DETECTION CONTROL PANEL COMPANY NOTIFIERFIRE DETECTION CONTROL PANEL COMPANY NOTIFIER دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

هطوبرم هطوبرم یاهیریذپ   یاهیریذپ بیسآ   بیسآ ییاسانش   ییاسانش تهج   تهج هایس   هایس هبعج   هبعج شور   شور هبهب   ذوفن   ذوفن تست   تست تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 49 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/9
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dheqceyq9mn6d?user=37505&ntc=5580881
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5582236?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001218000039 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582133 :: هرازه هرازه :: 1401/06/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طبترم  یاه  لباک  لوژام و   ، core switch دیرخ دیدجت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتخاب  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

core switch یزیر -  همانرب  تنواعم  رتخاب -  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1401/12/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 - نهآ هار  لپ  بنج  ع -)  ) یلع ماما  هارگرزب  هر -)  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا -  یزکرم -  ناتسا   ، 3818385354 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
رتخاب یا  هقطنم  قرب  تکرش 

:: 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

دراه5581780 زاس و  هریخذ  یریوصت ، تراظن  یاه  نیبرود  هحفص 9)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

طبترم طبترم یاه   یاه لباک   لباک وو   لوژام   لوژام  ،  ، core switchcore switch دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 49 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001090723000065 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5581748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها  رهش  حطس  رد  سکاب  تیال  ددع  یراذگاو 170  هراجا و  یرادرب  هرهب  بصن ، تخاس ، تهجراذگ  هیامرس  بذج  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ ناتسا  زاوها  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

کالپ 77 نامقل  فراع و  نیب  یقرش  زد  نابایخ  هیناما  - زاوها  ، 6134973493 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد سکاب   سکاب تیال   تیال ددع   ددع   170170 یراذگاو   یراذگاو وو   هراجا   هراجا یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب بصن ، ، بصن تخاس ، ، تخاس عوضوم   عوضوم اباب   یراذگ   یراذگ هیامرس   هیامرس هژورپ   هژورپ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
رهش رهش حطس   حطس

44

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

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

زا 49 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لباب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001050272000023 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5580887 :: هرازه هرازه :: 1401/06/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  هدایپرباع  هاگرذگ  طوطخ  هتشون و  طخ  شلف و  شوقن  میسرت  حلاصم و  هیهت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  ناتسا  لباب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ینارمع  هزوح  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
8,202,971,629 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   411,000,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1401/08/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش یزکرم  نامتخاس  تیالو -  نادیم  لباب -   ، 4713666511 یتسپ :  دک  لباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001005220000037 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5582129 :: هرازه هرازه :: 1401/06/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدعس  یتاقبط  گنیکراپ  یکیفارت  تا  زیهجت  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز  ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یدعس یتاقبط  گنیکراپ  یکیفارت  تا  زیهجت  بصن  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   570,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/09/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدازا راولب   ، 4515617188 یتسپ :  دک  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس هدایپرباع   هدایپرباع هاگرذگ   هاگرذگ طوطخ   طوطخ وو   هتشون   هتشون طخطخ   وو   شلف   شلف شوقن   شوقن میسرت   میسرت وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 55

یتاقبط یتاقبط گنیکراپ   گنیکراپ یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 49 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001005220000036 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5581780 :: هرازه هرازه :: 1401/06/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز  یرادرهش  دراه  زاس و  هریخذ  یریوصت ، تراظن  یاه  نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز  ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناجنز یرادرهش  دراه  زاس و  هریخذ  یریوصت ، تراظن  یاه  نیبرود  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,385,800,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/09/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدازا راولب   ، 4515617188 یتسپ :  دک  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دراه دراه وو   زاس   زاس هریخذ   هریخذ یریوصت ، ، یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 49 ھحفص 9 
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دزی ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون 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

5581046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا کالما  دانسا و  تبث  هرادا  میمش  هناماس  هب  لصتم  هسناکرفود   GPS اب طاقن  تشادرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003236000013 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دادرارق ای  دزمتسد  ساسارب  تالغتسم  کالما و  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هطقن 2500 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخن  ییاشگزاب  رظن  دروم  مالعتسا  تروصنیا  ریغرد  ددرگ  یراذگراب  هناماس  ردوءاضما  رهم  لیمکت  دیاب  یتسویپ  کرادم  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8915643131 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم  نابایخ  یناشاک -  نابایخ  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38249561-035  ، 36236196-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230093-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5581101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راگرپ یرادا  نویساموتا  رازفا  مرن  تهج  یتینما  نکوت  ددع  نیمات 50  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092131000085 زاین :  هرامش 

ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زادرپ مایپ  یطابترا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  لوژام  یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج   W ناهیک ربراک  یموب  نکوت  الاک :  مان 

هبعج 50 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تساوخرد  حرش  ساسارب  یتسیاب  یم  الاک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1581773511 یتسپ :  دک  کالپ 200 ،  حتفم  هار  راهچ  هب  هدیسرن  یناقلاط  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88913635-021  ، 81310-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81313228-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا کالما   کالما وو   دانسا   دانسا تبث   تبث هرادا   هرادا میمش   میمش هناماس   هناماس هبهب   لصتم   لصتم هسناکرفود   هسناکرفود   GPSGPS اباب   طاقن   طاقن تشادرب   تشادرب ناونع : : ناونع 88

راگرپ راگرپ یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا رازفا   رازفا مرن   مرن تهج   تهج یتینما   یتینما نکوت   نکوت ددع   ددع   5050 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 49 ھحفص 10 
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یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: 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   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5581174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" یرگ همیب  یاه  متسیس  کرتشم  مالقا  تاعالطا  کناب  یرادهگن  یزاس و  هدایپ  یحارط ،  " هژورپ ینف  تامدخ  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001038000061 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امش زا  ضارتعا  هنوگره  قح  دش و  دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس 

86712115 یلالج :  مناخ  هطوبرم  سانشراک  86712123 و  یرورسم : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

"" یرگ یرگ همیب   همیب یاه   یاه متسیس   متسیس کرتشم   کرتشم مالقا   مالقا تاعالطا   تاعالطا کناب   کناب یرادهگن   یرادهگن وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یحارط ، ، یحارط  " " هژورپ هژورپ ینف   ینف تامدخ   تامدخ حرش   حرش 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 49 ھحفص 11 
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ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5581223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مولع هاگشناد  یگنهرف  ییوجشناد و  تنواعم  هکبش  یا و  هنایار  تازیهجت  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش یکشزپ 

1101060040000194 زاین :  هرامش 
ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یرورض  یمومع  نالعا  زاین  هب  مضنم  دانسا  طیارش  هیلک  تیاعر  هعلاطم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122658-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: 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   یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 49 ھحفص 12 
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ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5581376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  حرش  هب  ناریا  درادناتسا  یلم  نامزاس  تاعالطا  یروآ  نف  نالک  حرط  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003001000053 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 09125650487 اب  یگنهامه  تهجودوش  تقد  تسویپ  تسیل  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

روشک هجدوب  همانرب 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 10 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5581536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003871000134 زاین :  هرامش 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1149943141 یتسپ :  دک  روشک ،  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  ارسشناد -  نابایخ  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33244926-021  ، 33271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33903653-021 :: 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 تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   ناریا   ناریا درادناتسا   درادناتسا یلم   یلم نامزاس   نامزاس تاعالطا   تاعالطا یروآ   یروآ نفنف   نالک   نالک حرط   حرط هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1212

هنایار هنایار هبهب   طوبرم   طوبرم یاهتیلاعف   یاهتیلاعف وو   هرواشم   هرواشم یسیون ، ، یسیون همانرب   همانرب ناونع : : ناونع 1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جرک یبرم  تیبرت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5581910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ایشا تنرتنیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003803000215 زاین :  هرامش 

یبرم تیبرت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هناماس کدصاق  هدننک  هضرع  عجرم  هناماس  کدصاق  هدنزاس  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  باق  تنرتنیا  ناربراک  فرصم  تیریدم   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 5 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمیهاربا 09124165695 سدنهم  یاقآ  سانشراک.تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149974115 یتسپ :  دک  یا ،  هفرحو  ینف  یاهشهوژپ  یبرم  تیبرت  زکرم   - دابآ نسح  هار  هس   - اضر ماما  راولب  ناگدازآ -  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32505537-026  ، 32507735-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32505536-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  تسپ  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 10 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یبایزرا  ینف و  حرشب  گنیدک  وئژ  هناماس  رد  یمقر  هد  یتسپ  دک  تاعالطا  یزاسدک  وئژ  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001055000048 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

92261 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هجوت  تادنتسم  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4163784111 یتسپ :  دک  راسلگ ،  راولب  یادتبا  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32110062-013  ، 33111667-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33113950-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ایشا ایشا تنرتنیا   تنرتنیا ناونع : : ناونع 1414

گنیدک گنیدک وئژ   وئژ هناماس   هناماس ردرد   یمقر   یمقر هدهد   یتسپ   یتسپ دکدک   تاعالطا   تاعالطا یزاسدک   یزاسدک وئژ   وئژ تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1515

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 " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نالیگ ناتسا  بالضاف  بآ و   :: 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 16 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5581382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنازخدانسازا تخادرپدشاب  یم  تمیق  نعت  تهج  طقفو  هباشمدک  ناریا  نمضرد  تسویپ  مالعتسا  گرب  قبط  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسیمازلادادرارق نتسبو   1403/06/26 دیسررسو 005 ءازخااب

1101005117000714 زاین :  هرامش 
نالیگ بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HOPF هدنزاس عجرم  یرتم  هلت  نویساموتا و  یاهولبات  نامز  میظنت  دربراک  لدم 6842  هعطق  تعاس  الاک :  مان 
( اتپاس  ) ثادحا یقرب  تازیهجت  هعسوت  اهتسپ و  تخاس 

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

رسدور رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  مالعا   . تسا هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهعب  لحمرد ...  هیلختو  الاک  یسرزاب  همیب و  لمح و  هنیزه  زا  معا  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  26/06/1403 دیسررساب 005 ءازخا هنازخ  دانسا  لحم  زا  تخادرپ  .دشاب  یم  تمیق  نعت  تهج  طقف 

4144673755 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یرهش  بالضافو  بآ  تکرش  سدق -  کراپ  بنج  - ظفاح نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33368188-013  ، 33221025-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33225020-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتم یرتم هلت   هلت وو   نویساموتا   نویساموتا یاهولبات   یاهولبات نامز   نامز میظنت   میظنت دربراک   دربراک   68426842 لدم   لدم هعطق   هعطق تعاس   تعاس ناونع : : ناونع 1616
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5581647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و تاداهنشیپ  تسویپ  لیاف  تاصخشم  ساسا  رب  ًافطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  " P/F CONTROL SYS "ALSTOM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب  میظنت و  یلام 

1101093498004641 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص ناینب  راکیاپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتعنص  نویساموتا  دربراک   TS8-1 لدم  PLC لرتنک ولبات  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

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

میظنت و یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ  لیاف  تاصخشم  ساسا  رب  ًافطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  " P/F CONTROL SYS "ALSTOM :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هامرویرهش  مهد  لوبق  لباق  لیوحت  نامز  رثکادح  .ددرگ  یراذگراب 

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

31313989-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو ینف   ینف تاداهنشیپ   تاداهنشیپ تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم ساسا   ساسا ربرب   ًافطل   ًافطل .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا " " P/F CONTROL SYS "ALSTOMP/F CONTROL SYS "ALSTOM ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ یراذگراب   یراذگراب وو   میظنت   میظنت یلام   یلام

1717
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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   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52453921 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/05/28هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/05/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/05/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5581859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

18.5 یلخاد ،  رتلیف  اب  رتسم 440  ورکیم  ویارد  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

18.518.5 یلخاد ،  ،  یلخاد رتلیف   رتلیف اباب     440440 رتسم   رتسم ورکیم   ورکیم ویارد   ویارد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818
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ناسارخ یا  هقطنم  قرب   :: 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 08 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیچاپسید  NEAOC زکرم ششوپ  تحت  یاهههاگتسیا  یراگن  هزرل  تاعالطا  گنیروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000201 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایشرپ ثارت  یراگن  هزرل  هدننک  هضرع  عجرم   LANGFANG یتراجت مان   DT-HP103 لدم یشزرل  راگن  هزرل  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.هزور باسح 65  هیوست  .تسا  هدنشورف  هدهع  رب  همیب  رگراک و  لقن و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  .تسویپ  هب  حرش.تسا  هباشم  دک  نرایا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناسارخ ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تسار -  تمس  زیدناش -  هبقرط  یهار  ود  زا  لبق  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9189141815 یتسپ : 

36103624-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  یلاتیجید  جنس  داب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000061 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هیاراپ یزادرپ  هداد  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم   METONE یتراجت مان   E-BAM/E SAMPLER لدم لاتیجید  یسانشاوه  جنس  داب  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد لیوحت  نامز  نیرت  بسانم  تسه  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  رظن  رد  یلام  داهنشیپ 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیچاپسید گنیچاپسید   NEAOCNEAOC  زکرم زکرم ششوپ   ششوپ تحت   تحت یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا یراگن   یراگن هزرل   هزرل تاعالطا   تاعالطا گنیروتینام   گنیروتینام ناونع : : ناونع 1919

یلاتیجید یلاتیجید جنس   جنس داب   داب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020
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ناریا یهاگورین  تاریمعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

IPR-351-M591 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5582208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VOGEL لدم کینوسارتلوا  جنس  تماخض  هاگتسد   Salutron کرام لباترپ  جنس  یتخس  هاگتسد  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  لوا  هاگشیالاپ   :: 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   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5581097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

mxconsys dongle and license تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000070 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
عجرم  TYCO هدنزاس عجرم  ایناتیرب  هدنزاس  روشک   TYCO یتراجت مان   P/N K1219 لدم یناشنشتآ  قیرح  ئافطا  مالعا و  متسیس  ردناپسکا  لوژام  الاک :  مان 

ماس راک  بسک و  ناشیدناون  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا  avl رد تبث  یهاوگ  ندومن  تسویپ.ددرگیم  لاسرا  تسویپ  هب  دیرخ  طیارش  الاک و  حرش  دشابیم -  هباشم  هدش  هئارا  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپدشابیم 

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314332-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: 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

VOGELVOGEL لدم   لدم کینوسارتلوا   کینوسارتلوا جنس   جنس تماخض   تماخض هاگتسد   هاگتسد   SalutronSalutron کرام   کرام لباترپ   لباترپ جنس   جنس یتخس   یتخس هاگتسد   هاگتسد نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2 12 1

mxconsys  dongle and licensemxconsys  dongle and license ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 49 ھحفص 19 
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https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5581476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  زاگ  زاس  راکشآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000060 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Gas Detector لدم زاگ  تشن  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا 
ددع 5 دادعت : 

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

رد لیوحت  نامز  نیرت  بسانم  تسه  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هتفرگ  رظن  رد  یلام  داهنشیپ 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: 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 هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26_0020662 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/05/31عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Fire Fighting panel sanco 4100 supplier elmo نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیقد رازبا  یکدی  هورگ - 

:: 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

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم زاگ   زاگ زاس   زاس راکشآ   راکشآ ناونع : : ناونع 2323

Fire Fighting panel sanco 4100  supplier e lmoFire Fighting panel sanco 4100  supplier e lmo  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 49 ھحفص 20 
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دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5582150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نک شوماخ  شتآ  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000593 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 130 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نک شوماخ  شتآ  ژراش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5418911111 یتسپ :  دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  یوربور  هار  سیلپ  زا  رت  ناپ  دنرم  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42266756-041  ، 42266717-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42244697-041 :: 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

نکنک شوماخ   شوماخ شتآ   شتآ ژراش   ژراش 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 49 ھحفص 21 
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دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شجنس  - IR.UV یاهوترپ شجنس  بش - )  ) و زور )  ) یعضوم ییانشور  تدش  شجنس  ادص -  یرتمیزود  شجنس  ادص -  شجنس  نیمات -  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  و ...  یسیطانغم -  نادیم 

.دیدرگ تسویپ  شجنس  دروم  یاهرتماراپ  1- یفیک لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101093069000584 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع  17 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

دنرم یقرش ،  ناجیابرذآ  لیوحت :  لحم 

- یسیطانغم نادیم  -IR, UV یاهوترپ بشوزور  - یعضوم ییانشور  - یرتمیزود - ادص یفیک - لرتنک  - دیدرگ تسویپ  شجنس  دروم  یاهرتماراپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- یلغش سرتسا   - یکیمونوکرا - لسوریا ویب  - هیوهت یاه  متسیس  - یطیحم ییایمیش  تاراخب  اهزاگ و  - یراکشوج مویف  شاعترا - - ییامرس ییامرگ و  شنت  - رابغودرگ

ییاهن شرازگ 

5418911111 یتسپ :  دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  یوربور  هار  سیلپ  زا  رت  ناپ  دنرم  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42266756-041  ، 42266717-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42244697-041 :: 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  1616   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

IR.UVIR.UV  یاهوترپ یاهوترپ شجنس   شجنس بشبش - ) - )  ) ) وو زور ) ) زور  ) ) یعضوم یعضوم ییانشور   ییانشور تدش   تدش شجنس   شجنس ادص -  -  ادص یرتمیزود   یرتمیزود شجنس   شجنس ادص -  -  ادص شجنس   شجنس نیمات -  -  نیمات ناونع : : ناونع
 ...  ... وو یسیطانغم -  -  یسیطانغم نادیم   نادیم شجنس   شجنس - - 

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 49 ھحفص 22 
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5581064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Geared limit switch DGS G4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمشاه 09334833494 - هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  - یراک زور  هیوست 40 

1101001469000530 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   C3750G-48TS-S لدم تروپ  لانرتنیا 48  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/06/29 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Geared limit switch DGS G4 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمشاه 09334833494 - هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  - یراک زور  هیوست 40 

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

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Geared limit switch DGS G4Geared limit switch DGS G4 ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: 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 08 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5581535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  - ددرگ جرد  میقتسم  نفلت  - یراک زور  تخادرپ 20  - روباشین نامتخاس  تاقبط  کنیل  پآ  یرون  ربیف  لباک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  لمح  هنیزه  - دراد

1101003450000142 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  LC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 05138021370 تهج  فیرش  یاقآ  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هر – ) ) ینیمخ ماما  نابایخ  دهشم –  یوضر –  ناسارخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9137843839

38021389-051  ، 38021000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38021000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج ناسارخ  ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا   :: 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 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

5581591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامتخاس نامتخاس تاقبط   تاقبط کنیل   کنیل پآپآ   یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

یرون یرون لتگیپ   لتگیپ ،، یلیر یلیر لنپ   لنپ چپچپ   یراوید ، ، یراوید کرکر   تروپ ، ، تروپ   88 چیئوس   چیئوس نلیتا ، ، نلیتا یلپ   یلپ هلول   هلول یرون ، ، یرون ربیف   ربیف لباک   لباک بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تاصخشم قبط  یرون  لتگیپ  ، یلیر لنپ  چپ  یراوید ، کر  تروپ ، چیئوس 8  نلیتا ، یلپ  هلول  یرون ، ربیف  لباک  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل 

1101000167000003 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  تاکرمگ  هدننک :  رازگرب 

نامرک تایح  راهنا  هدننک  هضرع  عجرم  نانیمطا 1/25  بیرض   mm 250 رطق یرتم  لوط   atm 10 راشف  PE-63 عون یناسربآ  نلیتا  یلپ  هلول  الاک :  مان 
رتم 450 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRB-6009 لدم  cm 54 عافترا  57x60 cm داعبا تینوی  یراوید 9  کر  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

نیمزرس داسوین  داصتقا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP-LINK یتراجت مان   TL-SG1008D لدم تروپ  هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
جاک یداه  لباک و  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  هرقرق   mm 2/70 رطق سیلیس  یداه  سنج  روک  یرون 12  ربیف  الاک :  مان 

رتم 250 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

شرب کین  یناگرزاب  یتعنص و  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  هتسب  یرتم  لوط   mm 3 رطق  DIN لتگیپ یرون  ربیف  الاک :  مان 
رتم 12 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
ریفس نازادرپ  هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  هنایار  هکبش  یلیر  کر  دربراک   FP-12D1UF FULL لدم تروپ  یرون 12  ربیف  لنپ  چپ  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
هشیبرس رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هنیزه.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  تایلام و ..  همیب و  زا  معا  ینوناق  تاروسک  هیلک  .دشاب  یم  یمازلا  تسویپ  تسیل  یاه  لودج  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  تامدخ  اهالاک و  لیوحت  و 

9717989983 یتسپ :  دک  یبونج ،  ناسارخ  تاکرمگ  لک  هرادا  یرافغ - هللااتیآ  نابایخ  یادتبا  دنجریب -  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32207392-056  ، 32236393-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32236391-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5581620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  تاقلعتم  هارمه  هب  هکبش  کر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009004000063 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم  راهچ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناشول قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   APC یتراجت مان   AR3100 لدم هنایار  هکبش  هداتسیا  کر  الاک :  مان 

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

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

.تسیمازلا یراذگراب  لیمکت و  هعلاطم  زا  سپ  .دشاب  یم  تسویپ  هب  مالعتسا  دانسا  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8817613891 یتسپ :  دک  یسودرف ،  نابایخ  عطاقت  یتعیرش -  راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32254740-038  ، 32226277-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226277-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5581816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کر نویزیولت -  هکبش -  لباک  رتویپماک -  دراه  هکبش -  چیئوس  ریوصت -  طبض  هاگتسد  نیبرود -  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004117000262 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  رد  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  هناماس  زاین  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   هکبش   هکبش کرکر   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

کرکر نویزیولت -  -  نویزیولت هکبش -  -  هکبش لباک   لباک رتویپماک -  -  رتویپماک دراه   دراه هکبش -  -  هکبش چیئوس   چیئوس ریوصت -  -  ریوصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد نیبرود -  -  نیبرود ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5581966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورسو وکسیس  چوس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003403000012 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL-380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719683537 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامتخاس  یوربور  ماما  نابایخ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36164372-025  ، 36164100-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36632001-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورسو رورسو وکسیس   وکسیس چوس   چوس تازیهجت   تازیهجت 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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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب لاسرا  تیلباق  مرالآ و  هکبش  تیریدم  متسیس  یور  رب  یطیحم  مرالآ  عیمجت  لاقتنا و  تبوطر و  امد  یاه  روسنس  ییامناج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دادرارق بلاق  رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  زکرم 

1101001022000794 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم تازیهجت  تخاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بلاق رد  هژورپ.دشاب  یم  یمازلا  هژورپ  زا  دیدزاب  تمیق  هیارا  زا  لبق.ددرگ  یراذگراب   pdf لیاف بلاق  رد  ءاضما و  رهم و  لیمکت و  ریداقم  تسرهف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یبیبح 05136098888  سانشراک.دشاب  یم  دادرارق 

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

36098888-051  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب لاسرا   لاسرا تیلباق   تیلباق وو   مرالآ   مرالآ هکبش   هکبش تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس یور   یور ربرب   یطیحم   یطیحم مرالآ   مرالآ عیمجت   عیمجت وو   لاقتنا   لاقتنا وو   تبوطر   تبوطر امد   امد یاه   یاه روسنس   روسنس ییامناج   ییامناج ناونع : : ناونع
زکرم زکرم
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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   :: 1401/05/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5582284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهم نیعبرا  هاگرارق  زایندروم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001418000115 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931998689 یتسپ :  دک  لقن ،  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم -  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3331822-0843  ، 33331822-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341638-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسا5581046 کالما  دانسا و  تبث  هرادا  میمش  هناماس  هب  لصتم  هسناکرفود   GPS اب طاقن  هحفص 9)تشادرب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کرتشم5581174 مالقا  تاعالطا  کناب  یرادهگن  یزاس و  هدایپ  یحارط ،  " هژورپ ینف  تامدخ  حرش 
" یرگ همیب  یاه  متسیس 

هحفص 9) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

طوطخ5581194 یرادرب  هرهب  زکارم  کینورتکلا  تظافح  هناماس  تازهجت  ریمعت  تشادهگن و  تامدخ 
زاگ لاقتنا  تایلمع  هد  هقطنم  جومروخ  رهشوب و  هلول 

هحفص 44) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش5581223 یا و  هنایار  تازیهجت  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  هحفص 9)سیورس و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5581652( هتسبرادم نیبرود  یریوصت (  شیاپ  تازیهجت  لیوحت  هحفص 44)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ایشا5581910 هحفص 9)تنرتنیا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس5581973 قاتا   NOC گنیروتینوم و یتینما و  یتظافح و  یاه  متسیس  هحفص 44)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

گنیدک5582104 وئژ  هناماس  رد  یمقر  هد  یتسپ  دک  تاعالطا  یزاسدک  وئژ  تایلمع  هحفص 9)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هاگرارق هاگرارق زایندروم   زایندروم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3434
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نانمس ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5581276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتالک نلاس  یارب  لابتکسب  رامش  اطخ  تیلباق  اب  لابتکسب  لابیلاو و  یاهنلاس  یارب  هروظنم  دنچ  دربروکسا  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دورهاش ناتسرهش  ناناوج  شزرو و  هرادا  جیخ 

1201003590000004 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یشزرو الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  بصن  لمح و  هنیزه   . دشاب یم  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519793635 یتسپ :  دک  ناناوج ،  شزرو و  لک  هرادا  یبرغ  ناتسراگن  راولب  ناتسراگن  نادیم  ناتسلگ  کرهش  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33468093-023  ، 33468026-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33468095-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نلاس نلاس یارب   یارب لابتکسب   لابتکسب رامش   رامش اطخ   اطخ تیلباق   تیلباق اباب   لابتکسب   لابتکسب وو   لابیلاو   لابیلاو یاهنلاس   یاهنلاس یارب   یارب هروظنم   هروظنم دنچ   دنچ دربروکسا   دربروکسا هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535
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هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5582126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یتسویپ مالعتسا  قباطم   ( ) رواشم ذخا   ) تعرس تیدودحم  یاهولبات  قیقدتو  تشادرب  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001111000058 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  داتس  هناماس  رد  هدش  ءاضماو  رهم  ءاهب  مالعتسا  مرف  یراذگراب  لیمکت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715661598 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  لباقم   - یدهلا تنب  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34233317-083  ، 38249912-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38249919-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

 ( ( رواشم رواشم ذخا   ذخا  ) ) تعرس تعرس تیدودحم   تیدودحم یاهولبات   یاهولبات قیقدتو   قیقدتو تشادرب   تشادرب تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3636
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ناجریس 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 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

5581013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییامنهار غارچ  هیاپ  بصن  لمح و  هژورپ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005674000147 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  یدابازوریف  یاقا  هرامش 09135809682  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  لاسکی  راک  ماجنا  نامز  تدم 

ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  لیمکت  دادرارق  کرادم و  دانسا و 

7814757331 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41325108-034  ، 41325000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42206659-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییامنهار ییامنهار غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ بصن   بصن وو   لمح   لمح هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3737
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مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5581169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هس یروبنز  دیفس  گنربش   - kg 3 نزو درز -  گنر :  - cm 40 رطق :  - cm 105 عافترا لباترپ )  ) راد هتسد  یا  هناوتسا  هکشب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاس

1101001398000129 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتروپ  یلپ  سنج   90x250x750 mm زیاس یسدنهم  هدر  گنربش  اب  ینمیا  هناوتسا  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  زاین  یلک  حرش  اب  قباطم  الاک  تاصخشم  عون و 

3719153416 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  نواعت  نابایخ  رسای  رامع  راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37780426-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37780424-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنربش گنربش اباب   ینمیا   ینمیا هناوتسا   هناوتسا دنب   دنب هار   هار  - - راد راد هتسد   هتسد یایا   هناوتسا   هناوتسا هکشب   هکشب ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 49 ھحفص 33 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2chyt2ks3wx4c?user=37505&ntc=5581169
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5581169?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زیربت هقطنم 1  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5581271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رونیزام ای  رون  لگ  دنرب  هلاس  تنامض 5  اب  تاو  یلا 150  یناریا 140  ید  یا  لا  ینابایخ  غارچرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094526000005 زاین :  هرامش 

زیربت کی  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رونلگ هدنزاس  عجرم   W 150 ناوت  L هراتس حرط  ینابایخ   LED غارچ الاک :  مان 

هلعش 130 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ای رون  لگ  دنرب  هلاس  تنامض 5  اب  تاو  یلا 150  یناریا 140  ید  یا  لا  ینابایخ  غارچرس  ) دشابیم تساوخرد  گرب  قباطم  هدوب و  هباشم  لاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  کی و  هقطنم  یرادرهش  رابنا  رد  لیوحت  رونیزام 

5154617473 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  لپ  هب  هدیسرن  یباراف - نابایخ  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35258099-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35233743-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  هقطنم 9  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 09 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5581302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ تاصخشم  قبط  ) نایانیبانو نیلولعم  ددرت  تهج  هدایپ  رباع  یضرع  یاههاگرذگ  یزاس  بسانم  مالعتسا  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095345000009 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا   9 هقطنم یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

احیجرت ناگدننک  تکرش  (- یتسویپ تاصخشم  قبط  ) نایانیبانو نیلولعم  ددرت  تهج  هدایپ  رباع  یضرع  یاههاگرذگ  یزاس  بسانم  مالعتسا  دیدجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم مالعتسا  فذح  هلزنم  هب  هدش  هتساوخ  کرادم  یراذگراب  مدع  - دشاب نارهتو  زربلا  ناتسا  هدودحم  رد 

3133815985 یتسپ :  دک  زومآ ،  شناد  یادهش  راولب  ریت -   7 جرک - زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32700551-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32717232-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رونیزام رونیزام ایای   رون   رون لگلگ   دنرب   دنرب هلاس   هلاس   55 تنامض   تنامض اباب   تاو   تاو   150150 یلا   یلا   140140 یناریا   یناریا یدید   یایا   لالا   ینابایخ   ینابایخ غارچرس   غارچرس ناونع : : ناونع 3939

نایانیبان نایانیبان وو   نیلولعم   نیلولعم ددرت   ددرت تهج   تهج هدایپ   هدایپ رباع   رباع یضرع   یضرع یاههاگرذگ   یاههاگرذگ یزاس   یزاس بسانم   بسانم ناونع : : ناونع 4040

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5581545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگنس رازه  نادیم  لودج  گنس  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093132000015 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  لما  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

عبرم رتم  500 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

لمآ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4615835481 یتسپ :  دک  لمآ ،  یرادرهش  بالقنا - نابایخ  لمآ - ناردنزام -  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44229007-011  ، 44223100-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44229005-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5581829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاررقم  طباوض و  حرش  قباطم  یتظافح  ینمیا و  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000795 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 013- اب  ینف  دراوم  اب  هطبار  رد  دیناوتیم  زاین  تروص  رد  تسا و  هدش  جرد  تسویپ  یاهلیاف  رد  ینف  یمومع و  طباوض  طیارش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  یلخاد 24   32132594 هرامش 013 - اب  یمومع  دراوم  اب  هطبار  رد  یلخاد 28 و   32132594

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

33132594-013  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لودج لودج گنس   گنس بصن   بصن ناونع : : ناونع 4141

یتظافح یتظافح وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242
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راهبلگ دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: 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 16 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ زاین  لماک  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع   10  - یکراپ لماک  غارچ  هیاپ 

ددع  90- یکراپ غارچ  هلک 
ددع  50  - یرتم ینابایخ 6  غارچ  هیاپ 
1101001276000030 زاین :  هرامش 

راهب لگ  دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یقرب ییانشور  تازیهجت  دیلوت  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  ...و )  همیب   ) ینوناق تاروسک  ریاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  دصقم  ات  الاک  لمح 

هدش هتساوخ  تازوجم  دشاب و  ناریا  نازاس  غارچ  یفنص  نمجنا  وضع  نینچمه  هدوب و  قرب  عیزوت  تکرش  هیدات  یاراد  هدننک  دیلوت  تکرش  دشاب  یم  یمازلا 
.ددرگ تسویپ 

9185974535 یتسپ :  دک  انیس ،  نبا  نادیم  شبن  انیس ،  نبا  راولب  راهبلگ ،  دیدج  رهش  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38323330-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38323246-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   5050  - - یرتم یرتم   66 ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ ددع   ددع   9090 -- یکراپ یکراپ غارچ   غارچ هلک   هلک ددع   ددع   1010  - - یکراپ یکراپ لماک   لماک غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  تکرش   :: 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 16 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ یراذگ  راب  تیلعف  زوجم  .یتسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  نآ  بصن  ولبات و  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001042000072 زاین :  هرامش 

مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3187878811 یتسپ :  دک  مایپ ،  هاگدورف  تشدهام - هداج  مرا - راولب  یاهتنا  رهشرهم - جرک - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3266026-0263  ، 33266026-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33266043-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نآنآ بصن   بصن وو   ولبات   ولبات تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 4444

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

5582120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

موس کی  تخادرپ  اب  یکیفارت  رنیت  گنر و  دیرخ  هب  مادقا  تسویپ  تساوخرد  ربارب  دراد  رظن  رد  یرادرهش  لقن  لمح و  نامزاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دیامن مادقا  هام  یط 3  یقابلا  دقن و 

1101030148000068 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  هیردیح  تبرت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یهللا تمعن  اضر  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یهللا  تمعن  دنمرنه  ییایمیش  عیانص  یتراجت  مان   Lit 220 یزلف هکشب  یکیفارت  گنر  صوصخم  رنیت  الاک :  مان 
هکشب 2 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
داز یفطل  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   kg 250 هکشب دیفس  یکیلیرکآ  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

هکشب 4 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

لبس یمیش  نیرآ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   kg 250 هکشب گنر 290  دک  درز  کیلیرکآ  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
هکشب 4 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یط یقابلا  دقن و  موس  کی  تخادرپ  اب  یکیفارت  رنیت  گنر و  دیرخ  هب  مادقا  تسویپ  تساوخرد  ربارب  دراد  رظن  رد  یرادرهش  لقن  لمح و  نامزاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دیامن مادقا  هام   3

9579615487 یتسپ :  دک  یسودرف ،  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52239870-051  ، 52222082-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52230010-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت رنیت   رنیت وو   گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  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 15 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ارجا و بصن و  هنیزه  دوش و  یم  هتفرگ  لیوحت  امرفراک  یگنهامه  تراظن و  اب  هدش  ماجنا  راک  تسویپ  تاصخشم  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرف تقد  روتکاف  شیپ  هیارا  رد  افطل  درادن  لیوحت 

1201001083000080 زاین :  هرامش 
ناریا یورین  با و  عبانم  هعسوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 . کی زا  کی  دامرف  مالعا  دحاو  تمیق  امرفراک  یگنهامه  اب  یتساوخرد و  تسویپ  قباطم  هدش  مامت  ارجا  بصن و  مچرپ و  - 
یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

پاستاو 09120032931 رد  یگنهامه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1964913581 یتسپ :  دک  هرامش 3 ،  رادیب ، نابایخ  اقیرفآ ، عطاقت  ، سردم هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27822000-021  ، 22026101-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22026105-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ارجا ارجا وو   بصن   بصن وو   مچرپ   مچرپ ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  رد  کارا  یرادرهش  یاه  ناتسمارآ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5582180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوربور هناگادج  ار  متیآره  تمیق  افطل  ( دشابیم تسویپرد  نآ  نازیموراک  ماجنا  حرش  ) یکیفارت مئالع  ماجناو  بصن  ، ندیچرب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تبث  هناماس  رد  لک  تمیقو  دامرف  مالعا  نآ 

1101005111000076 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  کارا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
تسویپ حرش  قبط  1 دادعت : 

1401/12/25 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعا نآ  یوربور  هناگادج  ار  متیآ  ره  تمیق  افطل  دشابیم ) تسویپ  رد  نآ  نازیم  راک و  ماجنا  حرش   ) یکیفارت مئالع  ماجناو  بصن  ، ندیچرب  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تبث  هناماس  رد  لک  تمیقو  دامرف 

3813993998 یتسپ :  دک  ود ،  زاف  یادتبا  وکپه  نابایخ  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33134751-086  ، 33136091-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33136090-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکیفارت یکیفارت مئالع   مئالع ماجناو   ماجناو بصن   بصن ،، ندیچرب ندیچرب ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جوسای یئاجر  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 136   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5580948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  قیچالا  عبرم  رتم  دنب و 40  هار  هاگتسد  کی  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030415000010 زاین :  هرامش 

جوسای یئاجر  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 136  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 40 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

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

تسویپ تسیل  قبط  قیچالا  عبرم  رتم  دنب و 40  هار  هاگتسد  کی  یارجا  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591873118 یتسپ :  دک  جوسای ،  ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  یرادناتسا  هکلف  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33222292-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33222292-074 :: 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

قیچالا قیچالا عبرم   عبرم رتم   رتم   4040 وو   دنب   دنب هار   هار هاگتسد   هاگتسد کیکی   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4848

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5581237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک و یمامت  لمح  هیارک  هارمه  هب  هناهد   19 روتوم رانک  هفاضا  یطوقو  هلول  .یا  هرکرک  برد  ددع  بصن 19  تخاس و  هیهت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیاسو

1101091795000018 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  رتشلا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   3x3 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 19 دادعت : 

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

هجرد لیر  عبرم 2 - رتم  امرفراک 285  باوختنا  اب  یا  هروک  گنر  اب  کی  هجرد  یدالوف  هغیت  لماش 1 - .یا  هرکرک  برد  ددع  بصن 19  تخاس و  هیهت ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع هلاسکی 19  یعقاو  یتناراگ  اب  بوغرم  ولیک  300 ییایلاتیا دیاسروتوم  - 3 لوطرتم درادناتسا 80 یدالوف  کی 

6891713988 یتسپ :  دک  یدرجورب ،  هلا  تیآ  خ  رتشلا   رهش  هلسلس -  ناتسرهش  د   - ناتسرل ناتسا  هلسلس ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32522033-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520009-066 :: 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

وو الاک   الاک یمامت   یمامت لمح   لمح هیارک   هیارک هارمه   هارمه هبهب   هناهد   هناهد   1919 روتوم روتوم رانک   رانک هفاضا   هفاضا یطوقو   یطوقو هلول   هلول .یا   .یا هرکرک   هرکرک برد   برد ددع   ددع   1919 بصن   بصن وو   تخاس   تخاس هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع
لیاسو لیاسو

4949
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ناریا کرمگ   :: 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   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5581350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  یتشهب  دیهش  نامتخاس  یدورو  یا  هرکرک  برد  روتوم و  رواک  یارب  تیزوپماک  یامن  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003004000130 زاین :  هرامش 

ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1594733119 یتسپ :  دک  ناریا ،  کرمگ  داتس  نامتخاس  رصان - هچوک  بنج  رصعیلو - نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82992213-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: 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

یبرغ ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5581370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارش  قبط  هبعش  تهج 40 یقرب  هرکرک  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030038000024 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناریا وکس  تکرش  زا   1000x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 40  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/03 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یموب یاهتکرش  دشاب  یم  یمازلا  یتایلام  مان  تبث  یهاوگ  هئارا  هدنشورف -  هدهع  هب  لمح  هنیزه  کناب -  برد  لیوحت  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - دنشاب یم  تیولوا  رد 

5713747871 یتسپ :  دک  رگتشک ،  نابایخ  یوربور  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33471717-044  ، 33460858-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33447220-044 :: 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

نامتخاس نامتخاس یدورو   یدورو یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد وو   روتوم   روتوم رواک   رواک یارب   یارب تیزوپماک   تیزوپماک یامن   یامن بصن   بصن ناونع : : ناونع 5050

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5151
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

5581194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هد هقطنم  جومروخ  رهشوب و  هلول  طوطخ  یرادرب  هرهب  زکارم  کینورتکلا  تظافح  هناماس  تازهجت  ریمعت  تشادهگن و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاگ لاقتنا  تایلمع 

1101092625000340 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 

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

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

( تفن تسیل  رودنو   ) تفن ترازو  زا  کینورتکلا  تظافح  یاه  متسیس  هنیمز  رد  تیحالص  یهاوگ  تمیق و  داهنشیپ  دانسا ،  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدهد هقطنم   هقطنم جومروخ   جومروخ وو   رهشوب   رهشوب هلول   هلول طوطخ   طوطخ یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب زکارم   زکارم کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس تازهجت   تازهجت ریمعت   ریمعت وو   تشادهگن   تشادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع
زاگ زاگ لاقتنا   لاقتنا تایلمع   تایلمع

5252
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یتشهب دیهش  یهاگشناد  هعبات  دحاو   :: 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

5581475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا  هار  بصن و  هارمهب  نآ  تازیهجت  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

.دشابیم تسویپ  زاین  یلک  حرش 
1101092532000008 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  یهاگشناد  هعبات  دحاو  هدننک :  رازگرب 
روشک داریه  کینورتکلا  نادرف  هدنزاس  عجرم  مک  یا  یتراجت  مان   IC-SMA12MV لدم  POE اب هکبش  تحت  تلاب  لسکیپاگم  هتسب 5  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

داریه کینورتکلا  نادرف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دسرب هاگشناد  یت  یآ  سانشراک  دات  هب  دیاب  سنج 

دادارق ساسا  ارب  هجو  تخادرپ 
دیدزاب یگنهامه و  تهج  یزورون 09125714168  یاقآ  سامت  هرامش 

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
.دشابیم تسویپ  زاین  یلک  حرش 

1187613311 یتسپ :  دک  سدق ،  دجسم  یوربور   - یلامش ییاراخب  دیهش  نابایخ   - بونج لانیمرت  بنج   - تثعب هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55069267-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55063043-021 :: 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

یوضر ناسارخ  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا   :: 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 13 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5581652 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمهب   هارمهب نآنآ   تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

(( هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یریوصت (  (  یریوصت شیاپ   شیاپ تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5454
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تسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم ) نیبرود  یریوصت (  شیاپ  تازیهجت  لیوحت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000055000028 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رظان قفا  انیب  هدنزاس  عجرم  رظان  قفا  انیب  هدننک  هضرع  عجرم   TITEK یتراجت مان   TIV-MZ2175-WS لدم  IP هکبش تحت  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 21 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

رظان قفا  انیب  هدننک  هضرع  عجرم   TITEK یتراجت مان   TNQ-M4864-H لدم  IP هکبش تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
رظان قفا  انیب  هدننک  هضرع  عجرم   TITEK یتراجت مان   TIV-M5336-WS لدم  IP هکبش تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

رظان قفا  انیب  هدننک  هضرع  عجرم   TITEK یتراجت مان   TIQ-M5336-WSM لدم زیاروتوم  زنل  اب   IP هکبش تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
رظان قفا  انیب  هدننک  هضرع  عجرم   TITEK یتراجت مان   TSF-N2424-SGP لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

رظان قفا  انیب  هدننک  هضرع  عجرم   TITEK یتراجت مان   TSG-N822-SP لدم تروپ  هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک   VESTON هدنزاس عجرم   VESTON یتراجت مان   IP66 لدم  300x200x120 mm زیاس یموینیمولآ  سنج  قرب  راد   IP میسقت هبعج  الاک :  مان 

نایناریا زارف  رتسگ  باهش  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.617 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 PVC هکبش لباک  الاک :  مان 

نتراک 1000 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

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

1401/05/27 زاین :  خیرات 
هداد ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان   UTP لدم  CAT 6 هکبش تکوس  الاک :  مان 

نازرو ایوپ 
ددع 50 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعا یاهزوجم  هیارا  رهم 1403  دیسررس  اب  هنازخ 006  دانسا  تروص  هب  تخادرپ  تسویپ - حرش  قبط  دیرخ  دشاب  یم  هباشم  اه  دک  ناریا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09355627761 یگنهامه نفلت  - تس یرورض  مالعتسا  مرف  لاسرا  دات و  هدش و 

9137953451 یتسپ :  دک  راهب 27 ،  ارعشلا  کلم  نابایخ  - یرادناتسا بنج  - راهب ارعشلا  کلم  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38594001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38594005-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 49 ھحفص 46 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   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

نالیگ ناتسا  بالضاف  بآ و   :: 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 10 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5581973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیسررس تخادرپ 005 و 002  هوحن ی  تکرش  داتس  رورس  قاتا   NOC گنیروتینوم و یتینما و  یتظافح و  یاه  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1403/10/24 و 1403/06/26

1101005117000716 زاین :  هرامش 
نالیگ بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یناریگجاب هداز  رگسع  مظعا  هدننک  هضرع  عجرم   TECHVISION یتراجت مان   AS-31030 لدم یتظافح  یاه  متسیس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دیسررس 1403/10/24 و 1403/06/26 هنازخ 002 و 005  دانسا  دیسررس  ینارمع  شخب  زا  دیرخ  ددرگ .  تسویپ  اضما و  رهم و  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  تمیق  نعت  تهج  طقف  دک  ناریا  مالعا  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهعب ی  ......و  همیب  هیلخت و  لقنو و  لمح  زا  معا  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب .  یم 

4144673755 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یرهش  بالضافو  بآ  تکرش  سدق -  کراپ  بنج  - ظفاح نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33368188-013  ، 33221025-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33225020-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتظافح5581829 ینمیا و  تازیهجت  بصن  هحفص 31)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

گنیچاپسید5582155  NEAOC زکرم ششوپ  تحت  یاه  هاگتسیا  یراگن  هزرل  تاعالطا  هحفص 15)گنیروتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5581476 حرش  قباطم  زاگ  زاس  هحفص 19)راکشآ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

رورس رورس قاتا   قاتا   NOCNOC  وو گنیروتینوم   گنیروتینوم وو   یتینما   یتینما وو   یتظافح   یتظافح یاه   یاه متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

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

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

زا 49 ھحفص 47 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارایز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5581623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راک روتسدو  یتسویپ  هیلوا  دروآرب  قبط  یفرصم  حلاصم  هیلکو  یشکدنب  هارمه  هب  رهش  حطس  رباعم  یراذگلودج  یارجاو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارایز رهش  رد  هژورپ  رظان 

1101094751000011 زاین :  هرامش 
نارایز یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
لوط رتم  1000 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
کیبآ رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ساسارب هژورپ  رظان  راک  روتسدو  یتسویپ  هیلوا  دروآرب  قبط  یفرصم  حلاصم  هیلکو  یشکدنب  هارمه  هب  رهش  حطس  رباعم  یراذگلودج  یارجاو  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نارایز رهش  رد   1401 لاس دنابو  هار  ءاهب  تسرهف 

3443118381 یتسپ :  دک  ادهش ،  نادیم  بنج  ادهش  نابایخ  نارایز  رهش  کیبآ ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32833290-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32833290-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیچالا5580948 عبرم  رتم  دنب و 40  هار  هاگتسد  کی  یارجا  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 40) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

گنربش5581169 اب  ینمیا  هناوتسا  دنب  هار   - راد هتسد  یا  هناوتسا  هحفص 31)هکشب  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

قبط5581623 یفرصم  حلاصم  هیلکو  یشکدنب  هارمه  هب  رهش  حطس  رباعم  یراذگلودج  یارجاو  هیهت 
نارایز رهش  رد  هژورپ  رظان  راک  روتسدو  یتسویپ  هیلوا  دروآرب 

هحفص 48) دنب  ( دنب هار   هار

راک راک روتسدو   روتسدو یتسویپ   یتسویپ هیلوا   هیلوا دروآرب   دروآرب قبط   قبط یفرصم   یفرصم حلاصم   حلاصم هیلکو   هیلکو یشکدنب   یشکدنب هارمه   هارمه هبهب   رهش   رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یراذگلودج   یراذگلودج یارجاو   یارجاو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
نارایز نارایز رهش   رهش ردرد   هژورپ   هژورپ رظان   رظان
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

راگرپ5581101 یرادا  نویساموتا  رازفا  مرن  تهج  یتینما  نکوت  ددع  هحفص 9)نیمات 50  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5581223 یا و  هنایار  تازیهجت  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  هحفص 9)سیورس و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5581376 تسیل  حرش  هب  ناریا  درادناتسا  یلم  نامزاس  تاعالطا  یروآ  نف  نالک  حرط  هحفص 9)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ایشا5581910 هحفص 9)تنرتنیا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دراه5581780 زاس و  هریخذ  یریوصت ، تراظن  یاه  نیبرود  هحفص 9)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

یقرب5581370 هرکرک  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 40) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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