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

( یهگآ دادعت 11  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 18  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 17

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 21

140 1140 1 دادرم   دادرم   2525 هبنش   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   140هکس ,370 , 000140 ,370 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   130هکس , 060 , 000130 , 060 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 13, 1002 13, سیئوس100 سیئوس کنارف   320کنارف ,300320 ,300

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 78هکس ,500 , 00078 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع235,500235,500رالد ناتسبرع لایر   82لایر , 06082 , 060

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس ,49هکس 000 , 00049, 000 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   31نورک ,2 0031 ,2 00

رایع رایع   1818 یالط   13,051یالط , 00013, 051 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   366دنوپ , 030366 نپاژ030, نپاژ نینی   دصکی   228دصکی ,0 10228 ,0 10

هرازه هرازه یصصخت   یصصخت تاغیلبت   تاغیلبت تامدخ   تامدخ
نارتسگ نارتسگ طابترا   طابترا تکرش   تکرش تاغیلبت   تاغیلبت دحاو   دحاو اباب   یداصتقا   یداصتقا هزوح   هزوح نالاعف   نالاعف وو   عیانص   عیانص ناریدم   ناریدم هبهب   دوخ   دوخ تامدخ   تامدخ یفرعم   یفرعم تهج   تهج یمارگ   یمارگ کرتشم   کرتشم

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

(( 00 ایای   یلخاد  609609   یلخاد  ) ) 02 19107004202 191070042 وو     02 14271400002 142714000 سامت :  :  سامت یاه   یاه هرامش   هرامش

دامن دامن لاسرا   لاسرا ریز   ریز مرف   مرف قیرط   قیرط زازا   ارار   دوخ   دوخ تساوخرد   تساوخرد دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش نینچمه   نینچمه

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((3838))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((9898))

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

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

زا 100 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 18  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 10  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 35

( یهگآ دادعت 11  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 42

( یهگآ دادعت 33  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 49

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 70

( یهگآ دادعت 18  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 70

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 82

( یهگآ دادعت 16  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 83

( 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 1  " ) wim  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) سا ما  یب   " 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 100 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 2  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

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

( یهگآ دادعت 22  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

( 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 100 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 100 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001093365000015 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587506 :: هرازه هرازه :: 1401/06/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا تشادرب  هداد  هاگیاپ  ضراوع  یفیصوت  یناکم و  تاعالطا  لیوحت  یناکم GIS READY و  تاعالطا  تشادرب  یزیمم و  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوجوم  رازفا  مرن  رباعم  کالما و  یزیمم  متسیسرد  تاعالطا  تبث  فانصا -  نامتخاس  کلم -  یاهمرف  لماش  کالما 

ناهفصا  ناتسا  ناتسراهب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تشادرب هداد  هاگیاپ  ضراوع  یفیصوت  یناکم و  تاعالطا  لیوحت  یناکم GIS READY و  تاعالطا  تشادرب  یزیمم و  تایلمع  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

دوجوم  رازفا  مرن  رباعم  کالما و  یزیمم  متسیسرد  تاعالطا  تبث  فانصا -  نامتخاس  کلم -  یاهمرف  لماش  کالما  تاعالطا 
15,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 3,045,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/06/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسراهب یرادرهش  نامتخاس  داشمش -  یدازآ  عطاقت  ناتسراهب -  ناهفصا -   ، 8145136351 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا نارمع  یزاسهار و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/29هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم :: 1401/06/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن راذگاو  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ  یرصب  یعمس و  یتاغیلبت ،  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یگدیسر نامیپ و  دحاو  راهچ -  هقبط  کالپ 52 -  ینیبم  دیهش  هچوک  یچنوباص -  دیهش  نابایخ  یتشهب -  دیهش  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

02185790409-02185790243 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش میرح   میرح یزیمم   یزیمم کالما   کالما تاعالطا   تاعالطا کناب   کناب هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 11

یرصب یرصب وو   یعمس   یعمس یتاغیلبت ،  ،  یتاغیلبت تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا 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 100 ھحفص 5 
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کیتامروفنا تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/048 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 15هرامش  - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم 15عبنم تعاسات  - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال لیوحت  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 400/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد فکمه ، هقبط  کالپ 6  یوجاوخ ، عطاقت  قباس ،) ماظن  ناراکددم  نابایخ  یرظن ، هاش  نابایخ  ردام ، نادیم  دامادریم ، راولب  نارهت ،  :: سردآ سردآ

27370 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمجح تروص  هب  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   جردهرامش خیرات  زا  : هصقانم دانسا  تفایرد  تلهم   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/5/29 هبنش  هس  زور  تعاس 14  ات  یهگآ 

ناسارخ  :: عبنم زورعبنم تعاس 14  ات  : تاکاپ لیوحت  تلهم   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنشراهچ 

5587867 :: هرازه هرازه جنپدکدک   زور  حبص  تعاس 10  : تاکاپ ییاشگزاب  خیرات   - 1401/06/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم هبنش 

دیامن راذگاو  ار  رواشم 1480  یادص  هرواشم  تامدخ  ماجنا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسا هرواشم 1480  یادص  تامدخ  روما  یراذگاو  : هصقانم عوضوم 

هب یزکرم  کناب  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  غلبم 700/000/000  : هصقانم رد  تکرش  نیمضت  هدرپس  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  ابش  هرامش  هب  هدرپس  هوجو  زکرمت  باسح  مان  هب  هرامش 4060034507655940 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال لیوحت   لیوحت وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 33

14801480 رواشم   رواشم یادص   یادص هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 44

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

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

2001093863000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5587886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات  یاهتکرش  زاگ و  یلم  تکرش  سنارفنک  وئدیو  عماج  حرط  یزاس  هدایپ  هژورپ  هرواشم  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا زاگ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

زاگ چرب  نامتخاس  دنپس  شبن  یدضع )  یبونج (  نابآ  نابایخ  دنز  ناخمیرک  نابایخ  نارهت   ، 1598753113 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
 . تاطابترا تاعالطا و  یروانف  تیریدم  هقبط 14  کالپ 29 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود  لوا -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093863000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16  ات  زا 1401/05/27   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588013 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 9   - 1401/06/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک وئدیو  یموب  یرازفا  مرن  تخاس  ریز  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  دیرخ ، هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس - ود  تدم  یارب  لایر  دروآرب 31.256.570.341  یمومع -  تامدخ  یدنبهتسد :

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاعالطا و یروانف  تیریدم  مهدراهچ  ناریا ط  زاگ  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  دنپس  شبن  یبونج ) نابآ   ) یدضع رتکد  دیهش  دنز خ  ناخمیرک  نارهت خ   :: سردآ سردآ
تاطابترا

84878317 - 84878605 :: نفلت :: sajar.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک وئدیو   وئدیو عماج   عماج حرط   حرط یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 55

سنارفنک سنارفنک وئدیو   وئدیو یموب   یموب یرازفا   یرازفا مرن   مرن تخاس   تخاس ریز   ریز ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار دیرخ ، ، دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 66

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهاپس هکرابم  دالوف  یشزرو  یگنهرف  هاگشاب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هسهرامش تیاغل  هبنش 1401/5/25  هس  خیرات  زا   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یراک تاعاس  اهزور و  رد  هبنش 1401/6/1 

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد هدافتسا  تهج  ار  رگ  لیلحت  یرازفا  مرن  هناماس  هارمه  هب  ( GPS  ) دنمشوه یشزرو  شوپالاب  تازیهجت  ییات  یرس 25  هد  دودح  رد  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن نیمات  دوخ  یشزرو  یاه  میت 

دشاب یم  یمازلا  تکرش  کرادم  هیلک  هارمه  هب  یکناب  همانتنامض  هئارا  انمض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناهاپس هکرابم  دالوف  هاگشاب  سودرف  غاب  هعومجم  هاگشتآ  نابایخ  ناهفصا  سردآ  هب  هاگشاب  یزادرپراک  دیرخ و  دحاو   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/03هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما نامرک   :: عبنم :: 1401/06/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588316 :: هرازه هرازه :: 1401/06/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  یرادرهش  تالغتسم  کالما و  تیریدم  یکلم  یاه  هدنورپ  هیلک  یکینورتکلا  ویشرآ  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام دادرارق 6  تدم 

لایر ینمضت 300/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  کیتامروفنا ، یاه  حرط  یارجا  رب  تراظن  هرواشم و  هنیمز  رد  ینابیتشپ و  تامدخ  هنیمز  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یدنب  هبتر 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir-kermancity.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رگرگ لیلحت   لیلحت یرازفا   یرازفا مرن   مرن هناماس   هناماس هارمه   هارمه هبهب   ( ( GPSGPS  ) ) دنمشوه دنمشوه یشزرو   یشزرو شوپالاب   شوپالاب تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

یکینورتکلا یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 88

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

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش زا  : هصقانم دانسا  تفایرد  تلهم   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
زور تعاس 16  تیاغل   1401/05/27

ناریا  :: عبنم زورعبنم تعاس 16  : داهنشیپ لاسرا  ینامز  تلهم   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات هبنشراهچ 

5588389 :: هرازه هرازه یبایزرادکدک   مالعتسا  یاه  تکاپ  ییاشگزاب  نامز   - 1401/06/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
هبنشراهچ زور  حبص  تعاس 9  : یفیک

رد ( 2001093863000012  ) هصقانم هرامش  هب  لیذ  عوضوم  اب  تمیق  تیفیک  شور  هب  یا و  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مرن ینابیتشپ  دیلوت و  هنیمز  رد  هس  هبتر  لقادح  ربتعم  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  طیارش و  دجاو  رواشم  باختنا  هب  تبسن  تلود ، یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس 

دیامن مادقا  طبترم  هنیمز  رد  راک  ماجنا  تیفرظ  یاراد  و  ( sajar.mporg.ir  ) روشک ییارجا  ینف و  ماظن  لماوع  تاعالطا  هناماس  زا  یرتشم » شرافس  یاهرازفا 

تکرش داتس  رد  نیکرتشم  یعیمجت  هداد  هرابنا  زکرمتم و   BI هناماس دیلوت  یناتسا و  زاگ  یاه  تکرش  نیکرتشم   BI هناماس ینابیتشپ  تامدخ  هصقانم : عوضوم  - 
زاگ یلم 

لایر غلبم 21,963٫104.529  : هژورپ یلام  دروآرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاگ یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  دنپس ، شبن  یبونج ،) نابآ   ) یدضع رتکد  دیهش  نابایخ  دنز ، ناخمیرک  نابایخ  نارهت ، : راذگ هصقانم  هاگتسد  یناشن   :: سردآ سردآ
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  تیریدم  مهد ، راهچ  هقبط  ناریا ،

84877643-84878605 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

راکنامیپ ییاسانش  ناوخارف  یهگا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/06/15

5588847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیشام تامدخ  تیریدم  هناماس  نیمأت  صوصخرد «  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  ییاسانش  هب  تبسن  دوخ  یتاعالطا  کناب  لیمکت  تهج  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقیقح و صاخشا  اذل  دیامن  مادقا  تاداهنشیپ  قباوس و  اهیدنمناوت ، تاعالطا  لاسرا  هب  توعد  قیرط  زا  ناهفصا » یرادرهش  یروتوم  تامدخ  نامزاس  تالآ 

دوشیم توعد  دنشاب ؛ یم  راک  هب  هدامآ  رتسب  قفوم و  یاهراک  هنومن  هبرجت و  یاراد  تایلمع و  طخرب  ماجنا  یاه  تیلباق  یاراد  روکذم  هنیمز  رد  هک  یقوقح 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناگرزاب دحاو  ناهفصا ، یرادرهش  اواف )  ) تاطابترا تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدیپس ، تسب  نب  یادتبا  هناخ ، هنیئآ  راولب  ناهفصا ، یناشن   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: isfahan.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیکرتشم نیکرتشم یعیمجت   یعیمجت هداد   هداد هرابنا   هرابنا وو   زکرمتم   زکرمتم   BIBI هناماس   هناماس دیلوت   دیلوت وو   یناتسا   یناتسا زاگ   زاگ یاه   یاه تکرش   تکرش نیکرتشم   نیکرتشم   BIBI هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 99

یروتوم یروتوم تامدخ   تامدخ نامزاس   نامزاس تالآ   تالآ نیشام   نیشام تامدخ   تامدخ تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 100 ھحفص 9 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5587554(WIM  ) تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادهگن  اقترا و  هحفص 17)ریمعت ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

سراپ رلک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن یرادیرخ  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  سنمیز  یاه  تراک  دیرخ  دراد  رظن  رد  ماع ) یماهس   ) سراپ رلک  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهعب  هصقانم ، یهگآ  جرد  هنیزه  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

جنمساب هداج  یادتبا  هار ، سیلپ  بنج  نارهت ،  زیربت - هداج  رتمولیک 20  زیربت ،  :: سردآ سردآ

تاکرادت 142 روما  هناخریبد 170 ، یلخاد   2-36300281-041 :: 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

ناردنزام یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مودتبون یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  ود  یمومع -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

13-1401/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشجنپ  زور  تعاس 09:00  زا   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشود  زور  تعاس 19:00  یلا   1401/05/27

مدرم هار   :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  تعاس 15:35 ات   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588552 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  حبص  تعاس 08:30   - 1401/06/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یکدی ناونعب  سنارت (  نغور  و  تکپمک )  ) یلخاد فرصم  نیمز و  سنارت  هارمه  هب   MVA 200 تلو ولیک  تردق 400/63  سنارت  هاگتسد  دیرخ 2  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگرگ  تسپ  رد  یکدی  ناونعب  نکشراشف  هلر  هاگتسد  هاگتسد OLGM و 6  و 

لایر هیاپ 1.190.570.000.000  تمیق 

 - لایر نیمضت 29.811.400.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو
https://wamp.tavanir.org.ir/tender/main

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنمیز سنمیز یاه   یاه تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

سنارت سنارت نغور   نغور وو   تکپمک ) ) تکپمک  ) ) یلخاد یلخاد فرصم   فرصم وو   نیمز   نیمز سنارت   سنارت هارمه   هارمه هبهب     MVAMVA  200200 تلو   تلو ولیک   ولیک تردق  400/63400/63   تردق سنارت   سنارت هاگتسد   هاگتسد   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
نکشراشف نکشراشف هلر   هلر هاگتسد   هاگتسد   66 وو     OLGMOLGM  هاگتسد هاگتسد وو   یکدی )  )  یکدی ناونعب   ناونعب ) ) 

1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   هصقانم
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نازوکولگ ماع  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  راهچ  تدم  هب  یهگآ  پاچ  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5587592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  یراکنامیپ  ماجنا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

موس تمکح  نابایخ  زربلا  یتعنص  رهش  نیوزق  رد  عقاو  هناخراک  لحم  هب  یرادا  یاهزور  رد  یلا 13  تعاس 9  زا  هصقانم  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
یناگرزاب دحاو  رتفد  یتسپدک 1598817611  کالپ 41  یرهش ، رفعج  داتسا  نابایخ  یهلا ، تاجن  داتسا  نابایخ  نارهت ، یناشن 

:: 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

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

35-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

کرا  :: عبنم یهگاعبنم نیا  مود  تبون  یهگا  راشتنا  زا  سپ  زور  هد  ات  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  حالصیذ  راکنامیپ  هب  ار  ناتسا  زاگ  تکرش  یرادا  نکاما  اههاگتسیا و  کینورتکلا  تظافح  یاهمتسیس  یارجا  هژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ینمیا تیحالص  دات  همانیهاوگ  هدش و  یسرباسح  یلام  یاهتروص  تیلاعف و  زوجم  یاراد  طبترم و  هقباس  اب  ناراکنامیپ  اهتکرش و  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 4.300.000.000  غلبم  یعامتجا -  هافر  راک و  نواعت  ترازو  زا  ناراکنامیپ 

:: سردآ سردآ

:: 04134448095 و 34496274 نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

04134447089 :: 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   1818 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا یراکنامیپ   یراکنامیپ ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1313

یرادا یرادا نکاما   نکاما وو   اههاگتسیا   اههاگتسیا کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاهمتسیس   یاهمتسیس یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1414

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( کتیریا ناریا ( یسدنهم  یللملا  نیب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم :: 1401/06/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587104 :: هرازه هرازه :: 1401/06/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاکرادت هناماس  قیرط  زا  ار  هرامش 2001095916000013  هب  تانئاق  دالوف  هژورپ  یارب  ماکرتنیا  متسیس  دیرخ  ناوخارف  دراد  رظن  رد  کتیریا  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

021-81282320 کتیریا -  نامتخاس  کالپ 6 -  راطع -  نابایخ  کنو -  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  : هاگتسد سردآ  سامت و  تاعالطا   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004366000088 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587486 :: هرازه هرازه :: 1401/06/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یخرف  یصصخت  قوف  یصصخت و  ناتسرامیب  هکبش  تخاسریز  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یخرف یصصخت  قوف  یصصخت و  ناتسرامیب  هکبش  تخاسریز  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

11:00 تعاس : 1401/07/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دزی یقودص  دیهش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  رنهاب ، دیهش  نادیم  دزی ،  ، 8916978477 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ماکرتنیا ماکرتنیا متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

یخرف یخرف یصصخت   یصصخت قوف   قوف وو   یصصخت   یصصخت ناتسرامیب   ناتسرامیب هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1616

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/45 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5587755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس تازیهجت  لیوحت  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یدنب هبتر  ربتعم  همانیهاوگ  هئارا  ترگ و  هصقانم  تکرش  بناج  زا  ربتعم  همان  یفرعم  زا  تسا  یمازلا  لیذ  کرادم  هئارا  هصقانم  داتسا  ذخا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تامدخ تکرش  یزکرم  هناخریبد  قوف ، سردآ  یداهنشیپ ، تاکاپ  لیوحت  لحم  یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  هنیمز  رد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا 
.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  جرد  هنیزه  هدوب و  راتخم  هدش  هئارا  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  کیتامروفنا  تامدخ  تکرش  .دشاب  یم  کیتامروفنا 

:: سردآ سردآ

 ( سامت 27370 هرامش  یعاجش -  یاقآ   ) :: 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

یوضر ناسارخ  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

6-11-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/6/5هرامش ات  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم :: 1401/06/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587911 :: هرازه هرازه :: 1401/06/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ار یزلف  تاعیاض  عاونا  لماش  طاقسا  مزاول  لیوحت  رباربرد   OLTGPON , MDU لماش یتارباخم  یاه  متسیس  ویتکا  تازیهجت  دیرخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن یرادیرخ  یا  هلحرم  کی  ماع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  هصقانم  دانسا  هب  مضنم  تاصخشم  طیارش و  ساسارب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادت ینابیتشپ و  تیریدم  نامتخاس  یوضر  ناسارخ  هقطنم  ناریا  تارباخم  تکرش  هر )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  دهشم   :: سردآ سردآ

05138118513 :: نفلت :: https://khorasanr.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1717

تاعیاض تاعیاض عاونا   عاونا لماش   لماش طاقسا   طاقسا مزاول   مزاول لیوحت   لیوحت رباربرد   رباربرد   OLTGPON ,  MDUOLTGPON ,  MDU  لماش لماش یتارباخم   یتارباخم یاه   یاه متسیس   متسیس ویتکا   ویتکا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یزلف یزلف

1818

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

6-11-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/05/24  زا   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khorasanr.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم خیرات 1401/05/25  زا   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزلف تاعیاض  عاونا  لماش  طاقسا  مزاول  لیوحت  رباربرد   MDU و OLTGPON  ] لماش یتارباخم  یاهمتسیس  ویتکا  تازیهجت  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  651.000.000 هدرپس :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

05138118513 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/2-1401/3 و1401/4 یهگآ یهگآ هرامش   ات 1401/05/30هرامش  1401/05/24  - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5588350 :: هرازه هرازه ات 1401/06/08دکدک    1401/06/08  - 1401/06/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یراوس و یوردوخ  هاگتسد  نیمات 38   / خودیود هرد -  هچب  دوعس -  هکی  ریسم  یشکلباک  یرافح و  دوعس /  کی  قلغاب -  ریسم  یشکلباک  یرافح و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننار اب  هارمه  زوس  هناگ  ود  احیجرت  راک 

تعاس 20:33:14  14-08-2022  : یهگا جرد  خیرات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تارباخم تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عاونا عاونا لماش   لماش طاقسا   طاقسا مزاول   مزاول لیوحت   لیوحت رباربرد   رباربرد   MDUMDU  وو   OLTGPONOLTGPON  ] ] لماش لماش یتارباخم   یتارباخم یاهمتسیس   یاهمتسیس ویتکا   ویتکا تازیهجت   تازیهجت عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یزلف یزلف تاعیاض   تاعیاض

1919

ریسم ریسم یشکلباک   یشکلباک وو   یرافح   یرافح ناونع : : ناونع 2020

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/768 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/5/24  تلهم   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/31عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربیلک ناتسرهش  رد  یرون  ربیف  یکاخ  یشکلباک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399303 :: 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

مق ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401ق853 یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش  1401/05/24 تفایرد : خیرات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/06/07

qom.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/06/21 لیوحت : خیرات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/06/21

5588375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسدرد دیلک  تروصب  USO یرون ربیف  تایلمع  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

650.000.000 هدرپس : غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

37201920 :: 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

یرون یرون ربیف   ربیف یکاخ   یکاخ یشکلباک   یشکلباک ناونع : : ناونع 2 12 1

تسدرد تسدرد دیلک   دیلک تروصب   تروصب USOUSO یرون   یرون ربیف   ربیف تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ 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 :
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fars.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/31عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SUMITOMO 72C  + نژویف هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 OTDR EXFO FTb1 هاگتسد

BEAR CONNECTOR
تاو یلیم  یس  درون  ملق 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

36289070 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

07136112070 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( امک  ) ناریا یتارباخم  تاجناخراک   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/10 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش رثکادح  تمیق ، داهنشیپ  هئارا  دانسا و  تفایرد  دیدزاب ،  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنش هس   ) یرادا یاهزور  خروم 1401/05/27  هبنش  جنپ  یرادا  تقو  نایاپ 

یلا 15:30) تعاس 8  زا  هبنش  جنپ  یلا 

بونج ربخ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 رد  ار  رهشوب  سراف و  ناتسا   BTS یاهتیاس یتارباخم  ینامتخاس و  تایلمع  یزادنا  هار  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 - یهگآ رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 3.000.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادت دحاو  ناریا ، یتارباخم  تاجناخراک  تکرش  سردم ، راولب  زاریش ،  :: سردآ سردآ

07137265486 :: 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

رهش5587506 میرح  یزیمم  کالما  تاعالطا  کناب  هحفص 5)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرصب5587599 یعمس و  یتاغیلبت ،  تامدخ  هحفص 5)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

تاو تاو یلیم   یلیم یسیس   درون   درون ملق   ملق   OTDR EXFO FTb1 OTDR EXFO FTb1 BEAR CONNECTORBEAR CONNECTOR هاگتسد هاگتسد   SUMITOMO 72CSUMITOMO 72C  + + نژویف نژویف هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

یتارباخم یتارباخم وو   ینامتخاس   ینامتخاس تایلمع   تایلمع یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 2424

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

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

رواشم 55878671480 یادص  هرواشم  تامدخ  هحفص 5)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنارفنک5587886 وئدیو  عماج  حرط  یزاس  هدایپ  هحفص 5)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنارفنک5588013 وئدیو  یموب  یرازفا  مرن  تخاس  ریز  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  دیرخ ، هحفص 5)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادا5588250 نکاما  اههاگتسیا و  کینورتکلا  تظافح  یاهمتسیس  یارجا  هحفص 11)هژورپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هطوبرم5588357 تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  هاگتسد  یزادنا 62  هار  بصن و  هحفص 21)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زکرمتم و5588389  BI هناماس دیلوت  یناتسا و  زاگ  یاه  تکرش  نیکرتشم   BI هناماس ینابیتشپ  تامدخ 
نیکرتشم یعیمجت  هداد  هرابنا 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ناوخارفهرامش قبط  : تیاس زا  هصقانم  دانسا  تفایرد  ینامز  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هناماس رد  هدش  رشتنم 

زور تسایس   :: عبنم ردعبنم هدش  رشتنم  ناوخارف  قبط  : داهنشیپ هئارا  ینامز  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هناماس

5587053 :: هرازه هرازه هناماسدکدک   رد  هدش  رشتنم  ناوخارف  قبط  : اه تکاپ  ییاشگزاب  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  هرامش 2001003123000073  هب  یرادهار  روما  ماجنا  تهج  کمن  دیرخ  هصقانم  دیدجت  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن رازگرب  تلود 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یمیهاربا  راتس  دیهش  راولب  شبن  یدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه  : سردآ  :: سردآ سردآ

08134228154 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادهار یرادهار روما   روما ماجنا   ماجنا تهج   تهج کمن   کمن دیرخ   دیرخ 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 100 ھحفص 17 
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درجورب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  - لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587109 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/06/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

تروصب یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
( دیدجت  ) هدرشف

1401/05/25 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/5/25هرامش هبنش  هس  زور  تعاسزا 14   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  هسزور  تعاس 14  تیاغل 

رگراک راک و   :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 14  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587261 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشود  زور  حبص  تعاس 8   - 1401/06/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( ناطیش چیپ   ) ناوهآ هندرگ  فداصترپ  طاقن  حالصا  یزاس و  نمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 3519837631 دک  جیسب  راولب  نانمس  سردآ   :: سردآ سردآ

02141934-02333435890 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداج هداج غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ  - - نادیم نادیم تلافسآ   تلافسآ وو   یزاسریز   یزاسریز یرادرب ، ، یرادرب کاخ   کاخ ناونع : : ناونع 2626

هندرگ هندرگ فداصترپ   فداصترپ طاقن   طاقن حالصا   حالصا وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001044000159 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587554 :: هرازه هرازه :: 1401/06/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشتداعس  زاریش  - روحم  ( WIM  ) تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادهگن  اقترا و  ریمعت ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رهشتداعس  زاریش  - روحم  ( WIM  ) تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادهگن  اقترا و  ریمعت ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
25,770,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,289,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/09/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریدغ  لپ  دابا و  لضاف  یرتم  لصاف 20  دح  سردم  راولب  زاریش   ، 7156937148 یتسپ :  دک  داگراساپ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  رادهار ی و  لک  هرادا 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

موس  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/5/25  زا  تعاس 19  زا   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما دادیور   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587588 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یسمش هام   1 هژورپ :  یارجا  تدم  لایر   19/007/000/000 هیلوا :  دروارب  تاقلعتم  یریوصت و  تراظن  یاه  نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  950/350/000 همان :  تنامض  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرادرهش هس  هرامش  نامتخاس  یونزغ _  نابایخ  شبن  بالقنا  نابایخ  زاوها   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( WIMWIM  ) ) تکرح تکرح لاح   لاح ردرد   نیزوت   نیزوت هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   اقترا   اقترا ریمعت ،  ،  ریمعت ناونع : : ناونع 2828

تاقلعتم تاقلعتم وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود 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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ناتسدرک بالضاف  با و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001007014000130 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588060 :: هرازه هرازه :: 1401/06/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( 1401-164  ) مود تبون  زقس ،  بآ  هناخ  هیفصت  سیلیس  هسام  نش و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
صاخ ) یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

(1401-164  ) مود تبون  زقس ،  بآ  هناخ  هیفصت  سیلیس  هسام  نش و  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   550,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزکرم  کناب  دزن  ناتسرک  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  مان  هب  باسح 4001132607145994  هب  یدقن  یزیراو  شیف  نیمضت :  تاحیضوت 

تکرش هنامرحم  روما  تیارح و  هرادا  هب  همانتنامض )  یواح   ) فلا تکاپ  لاسرا  هب  تبسن  خروم 1401/6/5  هبنش  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  لیامت  تروص  رد  اذل 
دیئامن .  مادقا  ناتسدرک  ناتسا  بالضاف  بآ و 

08:00 تعاس : 1401/09/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کناب تسپ  بنج  رگنامک ،  لپ  زا  رتالاب  ماما ،  نابایخ  جدننس ،   ، 6613915471 یتسپ :  دک  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  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

زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش خیرات 1401/5/25  زا   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 13:30   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588070 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8:30 و 9  بیترت  هب   - 1401/06/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رایرهش هداج  ییانشور  نیمات  - 

جرک بونج  قرب  هقطنم  ناتسبات  نارحب  یاه  حرط  یارجا  - 

شیف ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  نیمضت  ورین -  هبتر 5  لقادح  روشک  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  ربتعم  یدنب  هبتر  یاراد  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدهع رب  داتس  هناماس  دزمراک  یهگآ و  هنیزه  ینیمضت -  یکناب  کچ  ای  جرک  شرورپ  شزومآ و  هبعش  یلم  کناب  دزن  هرامش 0110896187002  باسح  هب  یکناب 

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب 

مود هقبط  اضر  ماما  راولب  یادتبا  ناگدازآ  لپ  زا  رتالاب  یلامش  یناقلاط  راولب  جرک  رد  عقاو  تاکرادت  روما  هناخریبد  داهنشیپ  لیوحت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآبآ هناخ   هناخ هیفصت   هیفصت سیلیس   سیلیس هسام   هسام وو   نشنش   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

ناتسبات ناتسبات نارحب   نارحب یاه   یاه حرط   حرط یارجا   یارجا هداج - - هداج ییانشور   ییانشور نیمات   نیمات یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 100 ھحفص 20 
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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

ناردنزام ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003377000029 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mazandaran.mrud.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588377 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/06/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس  فک  یتشگرب و  راوید  هلوک ، عمشرس ، ثدحا  لماش  روحم  یبونج  دناب  - دابآ هللادبع  لپ  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 55.027.037.793  غلبم  - 

هار رد  راک  عاجرا  فقس  تیاعر  اب  روهمج  سر  یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  زا  هبتر 5  ندوب  اراد  لایر -  نیمضت 2.760.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  تسا و ...  یمازلا  لقن ) لمح و   ) یربارت و 

 - مج ماج  نابایخ  یراس  سردآ  فلا  یاه  تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
یگدیسر نامیپ و  هرادا 

02185193768 - 88969737  - 01133363904  - 02141934 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001005265000196 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نایناریا رهپس   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588729 :: هرازه هرازه :: 1401/06/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراطخا  یرابخا و  یماظتنا ، زا  معا  یکیفارت  یاهولبات  مئالع و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 50.000.000.000 

هار و هبتر 5  لقادح  هئارا  رهش - کناب  باسح 700786948623  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  لایر  هدرپس 2.500.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  یهگآ -  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 1.000.000  دانسا  دیرخ  یربارت - 

لوا هقبط  رد  عقاو  یرادرهش  هناخریبد  لالب  راولب  دیحوت  نادیم  جرک  سردآ   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.ir karaj.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لپلپ لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 3232

یراطخا یراطخا وو   یرابخا   یرابخا یماظتنا ، ، یماظتنا زازا   معا   معا یکیفارت   یکیفارت یاهولبات   یاهولبات وو   مئالع   مئالع دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

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

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

زا 100 ھحفص 21 
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ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092421000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگزمره  ناتسا  زاگ  تکرش  هتسبرادم ) یاه  نیبرود   ) کینورتکلا تظافح  دیرخ  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش  رجف -  کرهش  زاگ -  راولب   ، 7915996489 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  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

رهشوب جوراس  یللملا  نیب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش پاچ  خیرات  زا  هتفه  کی  تدم  فرظ  رثکادح  دانسا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ماغیپ  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادیرخ ربتعم  هدننک  نیمأت  زا  ار  دوخ  هناخراک  تهج  هطوبرم  تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  هاگتسد  یزادنا 62  هار  بصن و  دیرخ ، دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دشاب و ...  یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  نیا  پاچ  یاه  هنیزه  لایر -  نیمضت 500.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تکرش هناخریبد  لوا ، هقبط  کالپ 38 ، یبرغ ) نازرقا  یسینب  نیسح  دیهش  نابایخ  ابص ، کراپ  یور  هبور  اقیرفآ ، راولب  نارهت ، : یداهنشیپ یاه  تکاپ  لاسرا   :: سردآ سردآ
رهشوب جوراس  یللملا  نیب 

یلخاد 116  02188670711 :: 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

(( هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود  ) ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 3434

هطوبرم هطوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   6262 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 100 ھحفص 22 
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اپیاس گنیر  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناهیک  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تادیازم یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیوک  یدالوف  قرو  یربراون و  طخ  شورف  وردوخ 3 - شورف  وردوخ 2 - خرچ  یموینیمولآ  یاه  گنیر  شورف  - 

تاصقانم 
رتم یتناس  هنهد 80  نت  کیلوردیه 150  تاعیاض  سرپ  هاگتسد  کی  دیرخ  دازآ 2 - یاوه  یتدورب و  زاساوه  هاگتسد  دیرخ  - 1
یا هرقرق  شوج  میس  مرگولیک  دیرخ 32400  نت  گنل 80  سرپ  هاگتسد  کی  دیرخ  زا  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  ملق  دیرخ 15 

ینهآ رادبالق  سنلاب  هنزو  دیرخ  کنالب 8 - تیش و  لیوک و  لقنو  لمح  تامدخ  دیرخ  نت 7 - کیلوردیه 150  سرپ  هاگتسد  کی  دیرخ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.kswco.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاقلعتم5587588 یریوصت و  تراظن  یاه  نیبرود  هحفص 17)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرادا5588250 نکاما  اههاگتسیا و  کینورتکلا  تظافح  یاهمتسیس  یارجا  هحفص 11)هژورپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سنلاب سنلاب هنز   هنز وو   لیوک   لیوک لقن   لقن وو   لمح   لمح کیلوردیه -  -  کیلوردیه سرپ   سرپ گنل - - گنل سرپ   سرپ تاعیاض - - تاعیاض سرپ   سرپ زاساوه - - زاساوه هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 100 ھحفص 23 
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ناریا ییاضف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم  ناریا  ییاضف  نامزاس  هداد  زکرم  تخاسریز  زا  یرادهگن  ینف  تامدخ  هئارا  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101004068000175 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1402/06/30 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  تروصب 7*24  زور و  هداد 365  زکرم  تخاسریز  زا  یرادهگن  ینف و  ینابیتشپ  تدم  لوط  هرامش 09122634695 -  اب  لاؤس  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  اب  قباطم  تامازلا  هیلک   - کیتامروفنا یلاع  یاروش  هبتر 4 لقادح   - Main Frame ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و  رد  هبتر 4  لقادح  یاراد 

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیاف لیاف تاصخشم   تاصخشم وو   تامازلا   تامازلا اباب   قباطم   قباطم ناریا   ناریا ییاضف   ییاضف نامزاس   نامزاس هداد   هداد زکرم   زکرم تخاسریز   تخاسریز زازا   یرادهگن   یرادهگن ینف   ینف تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ

3737

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

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

زا 100 ھحفص 24 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qs3ae5ldfvmed?user=37505&ntc=5587129
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5587129?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5587223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ یلصا  حرش.هباشم  دک  ناریا.مپسا  یتنآ  سوریو و  یتنآ  سنسیال  دیرخ.نژیسکا  رورس  لیمیا  هلاسکی  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  باسح  اصافم  ذخا  تامدخ  تروص  رد.تسویپ  رد 

1101001022000815 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم و هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   ESET Endpoint Protection Standard سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ربراک یارب 3000   Cyren مپسا یتنآ  سوریو و  یتنآ  سنسیال  دیرخ  کیسیب و  ربراک  یارب 1500  نژیسکا  رورس  لیمیا  هلاسکی  سنسیال  دیدمت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  باسح  اصافم  ذخا  تامدخ  دوجو  تروص  رد.تسیمازلا  روتکاف  شیپ  ندومن  همیمض.تسویپ  رد  دیرخ  یلصا  حرش.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.مپسا .مپسا یتنآ   یتنآ وو   سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیرخ.نژیسکا   دیرخ.نژیسکا رورس   رورس لیمیا   لیمیا هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 3838
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( رادیق ) هدنبادخ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهب مالعتسا  تامدخ و  حرش  ساسا  رب  یناگیاب  هدام 100 و  هدام 77 ، دمآرد ، یزاسون ، عماج  متسیس  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050253000087 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  رادیق ) ) هدنبادخ یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
زادرپ ناملپد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DP-800 لدم رازفا  مرن   CD هارمه هب  هداد  هاگیاپو  یدربراک  یاهرازفا  مرن  رورس  الاک :  مان 

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

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

اهب مالعتسا  تامدخ و  حرش  ساسا  رب  یناگیاب  هدام 100 و  هدام 77 ، دمآرد ، یزاسون ، عماج  متسیس  رازفا  مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4581983193 یتسپ :  دک  رادیق ،  یرادرهش  (- (ع یبنرادیقرهش - ناجنز ناتسا  هدنبادخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34227474-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34222100-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاسون یزاسون عماج   عماج متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3939
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ناریا رامآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یصاصتخا  یمومع و  طیارش  اه و  ¬ یگژیو اب  ینامزاس  ناسر  ¬ مایپ رازفامرن  ینابیتشپ  یزادناهار و  بصن ، یرادیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دادرارق ( 1)

1101003013000087 زاین :  هرامش 
ناریا راما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

دشاب هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  نودب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هناهام هن  دشاب  دادرارق  لک  تمیق  طقف  دیاب  تمیق 

هدازدیمح 85102266 مناخ  ینف  تالاوس  یوگخساپ 
هدون 85104450 یاقآ  یمومع  تالاوس  یوگخساپ 

1414663111 یتسپ :  دک  اریا ن ،  رامآ  زکرم  یریعم -  یهر  نابایخ  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85104435-021  ، 85100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88961400-021 :: 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 یصاصتخا   یصاصتخا وو   یمومع   یمومع طیارش   طیارش وو   اهاه   ¬¬ یگژیو یگژیو اباب   ینامزاس   ینامزاس ناسر   ناسر ¬¬ مایپ مایپ رازفامرن   رازفامرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادناهار   یزادناهار بصن ، ، بصن یرادیرخ ، ، یرادیرخ ناونع : : ناونع
.دادرارق .دادرارق ( ( 11 ))

4040
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رهشوب ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587563 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  قبط  کیتنج )  ریواصت (  تیریدم  رازفا  مرن  سنسیال  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005701000154 زاین :  هرامش 

رهشوب ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیمض  لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هطوبرم 09173717883 سانشراک 

7515988338 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ردنب  یرادرهش  یراولد  یلع  سیئر  هکلف  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340571-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  دات  دروم  یتسویپ  کرادم  قبط  طقف  یشزومآ  یاوتحم  دیلوت  تمدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101020014000149 زاین :  هرامش 

ناتسلگ یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
انرب هکبش  ناریدم  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  هتسب 2  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ناونع  یتینما  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  دات  دروم  یتسویپ  کرادم  قبط  طقف  یشزومآ  یاوتحم  دیلوت  تمدخ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4913933165 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  الق -  قآ  هداج  یادنبا  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32627860-017  ، 32627868-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32627870-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( کیتنج کیتنج ریواصت (  (  ریواصت تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 4141

شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع   ناونع یتینما   یتینما رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 4242
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ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5587694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفاسورکیام  EPM راکهار زا  هدافتسا  تیلباق  اب  اه  هژورپ  تاعالطا  لدابت  تخاسریز  تشادهگن  داجیا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003051000026 زاین :  هرامش 

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاضف یلاع  یاروش  یهاوگ  هئارا  تکرش و  طسوت  هدش  ءاضما  رهم و  تادنتسم  کرادم و  هیلک  هیارا  تامدخ و  حرش  رد  تاجردنم  هیلک  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  کیتامروفنا ) یلاع  یاروش   ) یزاجم

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

89662509-021  ، 89662526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88466656-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یراذگراب  تیحالص  هگربو  روتکاف  - دشابیم داد  رارق  تروصب  ارجا   - یتسویپ طیارش  قبط  سوریو  یتنا  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000130 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Bitdefender GravityZone Business Security سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و 
هتسب 500 دادعت : 

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

ماظن تیلاعف  هناورپ   - اتفا زوجم   - کیتام روفنا  یاروش  کردم  یاراد  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  تیحالص  عون   - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  روتکاف   - یفنص

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفاسورکیام تفاسورکیام   EPMEPM راکهار راکهار زازا   هدافتسا   هدافتسا تیلباق   تیلباق اباب   اهاه   هژورپ   هژورپ تاعالطا   تاعالطا لدابت   لدابت تخاسریز   تخاسریز تشادهگن   تشادهگن وو   داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 4343

ددرگ ددرگ یراذگراب   یراذگراب تیحالص   تیحالص هگربو   هگربو روتکاف   روتکاف -- دشابیم دشابیم داد   داد رارق   رارق تروصب   تروصب ارجا   ارجا  - - یتسویپ یتسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط سوریو   سوریو یتنا   یتنا سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5587864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف هاگتسد  ود  زا  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  ینابیتشپ  اه و Firmware(OS)و  یرادرب  هرهب  هناورپ  یناسرزورب  نیمات و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ASA

1101003078000018 زاین :  هرامش 
ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  مزال  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1513835711 یتسپ :  دک  تارداص ،  هعسوت  کناب  شبن خ 15 - ریصق - دمحا  خ  نیتناژرآ - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81923431-021  ، 81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباز ناتسرهش  نوماه  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5588076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاب درباب  سوینیجنیا  لدم  رایس  نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090040000019 زاین :  هرامش 

لباز نوماه   یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا رود  هار  یتارباخم  عیانص  هدنزاس  عجرم   ITI یتراجت مان  یرازفا  مرن  لدم  رایس  نفلت  زکرم  الاک :  مان 

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

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

الاب درباب  سوینیجنیا  لدم  رایس  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9861748816 یتسپ :  دک  نوماه ،  ناتسرامیب  دیهشداینب _  بنج  یبرغ _  ماس  عطاقت  دنمریه _  نابایخ  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32281513-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32281520-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد ودود   زازا   یرازفا   یرازفا تخس   تخس وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   ( ( Firmware(OSFirmware(OS وو   اهاه   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب هناورپ   هناورپ یناسرزورب   یناسرزورب وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
ASAASA

4545

رایس رایس نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 4646

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/08/20عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/03 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهاگراک دک  هئارا  همیب و  رسک  ناگیار و  بصن  اب  هارمه  لوسنک  هارمهب   eset سوریو یتنآ  ناونع : 

14011733 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/20 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارداص  هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5588230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهرازفا مرن  هعسوت  یاه  باسحتروص  رازفا و  مرن  بایزرا  رواشم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003078000020 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  مزال  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1513835711 یتسپ :  دک  تارداص ،  هعسوت  کناب  شبن خ 15 - ریصق - دمحا  خ  نیتناژرآ - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81923431-021  ، 81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگراک یهاگراک دکدک   هئارا   هئارا وو   همیب   همیب رسک   رسک وو   ناگیار   ناگیار بصن   بصن اباب   هارمه   هارمه لوسنک   لوسنک هارمهب   هارمهب   eseteset سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4747

اهرازفا اهرازفا مرن   مرن هعسوت   هعسوت یاه   یاه باسحتروص   باسحتروص وو   رازفا   رازفا مرن   مرن بایزرا   بایزرا رواشم   رواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربراک یارب.دشاب 1000  زیربت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  مانب  تسیاب  یم  سنسسیال 

1101005290000123 زاین :  هرامش 
زیربت قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یا هقلح  یلاتسیرک 1  باق   DVD عون  Kaspersky Endpoint Security forBusiness-Advanced هلاسکیاضقنا سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
سراپ شزادرپ  سیسر  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  شزادرپ  سیسر  هدنزاس  عجرم 

هتسب 1000 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  دقعنم  دادرارق  مالعتسا  هدنرب  اب  ربراک  یارب.دشاب 1000  زیربت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  مانب  تسیاب  یم  سنسسیال 

5157694374 یتسپ :  دک  نارطق ،  لوا  - یماظن نابایخ  - رصعیلو یوک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33294805-041  ، 33328946-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328950-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش تاداهنشیپ :  لوبقو  قاروا  تفایرد   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تیاغل 27/05/1401  25/05/1401

emamali.abzums.ac.ir :: عبنم :: 1401/05/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

(ع) یلع ماما  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  قباس ) همیظع   ) تلاسر هار  هس  جرک  نامزاس :  یناشن   :: سردآ سردآ
دشاب یم  تیاغل 13:30 هبنش 8  جنپ  تیاغل 14:30 و  تعاس 8  هبنشراهچ ، ات  هبنش  زور  زا  ناتسرامیب  یراک  تعاس 

یلخاد 226 026-32527575 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Kaspersky Endpoint Security for Bus iness  ADVANCEDKaspersky Endpoint Security for Bus iness  ADVANCED ناونع : : ناونع 4949

هاگشیامزا هاگشیامزا یاه   یاه هکبش   هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 5050

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

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

زا 100 ھحفص 32 
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نادهاز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط   RFP ساسارب هژورپ  لرتنک  یرادباسح  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004526000073 زاین :  هرامش 

نادهاز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سیرا هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  رواک   DVD عون تاکرادت  دیرخ و  تیریدم  متسیس  ریز  سیرا  یرادا  یلام و  عماج  راکهار  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

نیون هنایار 
هتسب 1 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب اددجم  تکرش  یاضماو  رهم  اب  لیمکت و  ار  مرف  لماک  هعلاطم  زا  دعب  افطل  تسویپ  تسیل  هب  هجوت  اب  انمض.دشابیم  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

 : یتسپ دک  نادهاز ،  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ  یباسح _  رتکد  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816743175

33295779-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33295774-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا رامآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربراک ود  یارب   tableau prep و tableau desktop ینامز دودحمان  هخسن   tableau رازفا مرن  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003013000088 زاین :  هرامش 

ناریا راما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا مزال  طبترم  هنیمز  رد  کیتامروفنا  یاروش  زوچم  دشابن -  طورشم  تمیق  دشاب -  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414663111 یتسپ :  دک  اریا ن ،  رامآ  زکرم  یریعم -  یهر  نابایخ  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85104435-021  ، 85100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88961400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   RFPRFP ساسارب ساسارب هژورپ   هژورپ لرتنک   لرتنک یرادباسح   یرادباسح رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

ربراک ربراک ودود   یارب   یارب   tableau preptableau prep  وو   tableau desk toptableau desk top  ینامز ینامز دودحمان   دودحمان هخسن   هخسن   tableautableau رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناریا تالیش  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   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5588490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  نآ  یور  رب  ستیاس  زوجم  رودص  دنیارف  یزادنا  هار  رازفا BPMS و  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003054000063 زاین :  هرامش 

ناریا تالیش  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

رازفا مرن  1 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  نامزاس  مرافرورس  ناکم  رد  رورس  یور  رب  هناماس  یزادنا  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگ یم  تروص  رابتعا  نتشاد  تروص  رد  رازفا  مرن  دات  لیوحت و  زا  سپ  زور  هجو 60  تخادرپ 

یلا 13 سامت 9  تعاس  هداززامن 09124236347 و 09196397873  شیپ  سدنهم  یاقآ  ینف  سامت  نفلت 

1418636331 یتسپ :  دک  ش 236 ،  یبرغ - یمطاف  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66944444-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66941367-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نالیگ

نالیگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یروانف  یورین  رفن  کی  تاعالطا -  یروانف  سانشراک  یریگراک  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093806000002 زاین :  هرامش 

تشر س   ارهزلا   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاعالطا یروانف  یورین  رفن  کی  تاعالطا -  یروانف  سانشراک  یریگراک  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4144654839 یتسپ :  دک  یدضع ،  هاگشزرو  یوربور  وجمان -  نابایخ  تشر -  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33369097-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369024-013 :: 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 کرادم   کرادم قبط   قبط نآنآ   یور   یور ربرب   ستیاس   ستیاس زوجم   زوجم رودص   رودص دنیارف   دنیارف یزادنا   یزادنا هار   هار وو     BPMSBPMS رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف یورین   یورین رفن   رفن کیکی   تاعالطا -  -  تاعالطا یروانف   یروانف سانشراک   سانشراک یریگراک   یریگراک هبهب   ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 10 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیئور تهج  هباشم ،  دک  ناریا.دیهد  هئارا  تسویپ  لیاف  قبط  ار  دوخ  داهنشیپ  افطل  . ELECTRICAL PANEL CRANE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دوش هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  اضاقت  مالقا  قیقد 

1101093498004709 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   ELECTRICAL PANEL یتراجت مان   V 380 ژاتلو  IP 58 تظافح هجرد   A 63 نایرج تدش   A 320 لدم عیزوت  قرب  ولبات  الاک :  مان 
یرقاب اضردمحم 

ددع 58 دادعت : 
1401/07/03 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تالماعم رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش  , دنشاب یم  دیئات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاهتکرش  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیمن دات  دروم  نیچ  دنه و  تخاس  یاهالاک  .دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  , دنشاب یم  یتلود 

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

8332-077  ، 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

عیزوت عیزوت قرب   قرب ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 5555
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) زاگ لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاحیضوت  قبط  لاتیجید  رگیم ) ) قیاع رتست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091509000183 زاین :  هرامش 

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
SHENZEN EVERBEST هدنزاس عجرم   CEM یتراجت مان   DT-6605 لدم  5000V رگیم لاتیجید  قیاع  تمواقم  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 

للملا نیب  کیرتکلا  ششخرد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MACHINERY INDUSTRY CO. LTD
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هدش لیمکت  مالعتسا  الاک و  گولاتاک  افطل  ددرگ  تمیق  مالعا  یناریا  یالاک  مالعتسا  تاعالطا  ساسا  رب  طقف  تسا  یروص  هدش  مالعا  یاهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  ماجنا  زور  یط 40 ینادیم  تستو  الاک  یسرزاب  ماجنا  زا  سپ  تخادرپ  دش  دهاوخ  فذح  امش  خساپ  تروص  نیا  ریغرد  دینک  یراذگراب  ار 

6516839694 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم و  بنج  هیدیعس  یرتم  یس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38412671-081  ، 384120-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38200960-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5587266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قباطم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000573 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

31444425-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید رگیم ) ) رگیم )) قیاع قیاع رتست   رتست ناونع : : ناونع 5656

یناشن یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5587286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب مالعتسارد  تکرش  یمومع  طیارش  قباطم  تاداهنشیپ  همه  دیاب  انمض  یمالعا  دک  ناریا  حرش  قباطم  جنسزاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000206 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناینب ایلیا  هدننک  هضرع  عجرم  شناد  ناینب  ایلیا  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  شناد  ناینب  ایلیا  یتراجت  مان   P110SD لدم دنمشوه  زاگ  زاسراکشآ  الاک :  مان 

شناد
ددع 10 دادعت : 

1401/06/27 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب مالعتسارد  تکرش  یمومع  طیارش  قباطم  تاداهنشیپ  همه  دیاب  انمض  یمالعا  دک  ناریا  حرش  قباطم  جنسزاگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1879943393 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  هاگورین -  هداج  زا  دعب  نیطسلف -  راولب  رهش - رقاب  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنسزاگ جنسزاگ ناونع : : ناونع 5858
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ  یتسویپ  تاصخشم  قباطم  یریگ 9920360004( هزادنا  هدننک  تبث  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا 

1101093228000946 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گرب یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم   SIMEX یتراجت مان   CMC99 لدم  data recorder تبث هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/09 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلایر یرابتعا   : تخادرپ -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراجاغآ تفن  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  -2

دشابیم هصقانم  زا  فارصنا  هلزنم  هب  یجراخ  یالاک  داهنشیپ   ، یناریا یالاک  دیلوت  تروص  رد  -3
ددرگ یراذگ  راب  هناماس  رد  یمازلا و  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  -4

دشابیم هتفه  کی  هنومن  لاسرا  تلهم  - 5

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریگ یریگ هزادنا   هزادنا هدننک   هدننک تبث   تبث ناونع : : ناونع 5959
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یر قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ تخوس  فرصم  ولف و  یریگ  هزادنا  لخاد  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095264000035 زاین :  هرامش 
یر قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

زاگ تخوس  فرصم  ولف و  یریگ  هزادنا  لخاد  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  - 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

مالعتسا  1 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنیامن یراذگراب  ررقم  خیرات  رد  لیمکت و  ار  تسویپ  مالعتسا  دانسا  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1813139993 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  راولب  یاهتنا   - رهش رقاب  مق - میدق  هداج  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55223187-021  ، 55221460-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221484-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5588242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/02/20 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
obara ناشناب هندب  شوج  هطقن  هاگتسد  هدنرادهگن  عاونا  نیمات  ناونع : 

14004027 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/22 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

زاگ زاگ تخوس   تخوس فرصم   فرصم وو   ولف   ولف یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا لخاد   لخاد متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 6060

obaraobara ناشناب   ناشناب هندب   هندب شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد هدنرادهگن   هدنرادهگن عاونا   عاونا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6161
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مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : تسویپ تسیل  قبط  تیب   12 یدورو -  گولانآ 8  یدورو  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092521000149 زاین :  هرامش 

مشق نوخرس و  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رایاوه هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   6ES7331-7NF00-0AB0 لدم هلاناک  گولانآ 8  یدورو  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  هدافتسا  تبث  تهج  طقف  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  حرش  قباطم  یتساوخرد  رادقم 

دوش هتفرگ  رظن  رد  روتکاف  کی  تهج  یداهنشیپ  تمیق 
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  ینف و  تاصخشم  هئارا 
.دشاب یم  لخاد  تخاس  یناریا و  یالاک  اب  تیولوا 

7915996489 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  سابعردنب  بانیم  هار  سیلپ  یوربور  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32192230-076  ، 33669930-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669922-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیب تیب   1212 یدورو -  -  یدورو   88 گولانآ   گولانآ یدورو   یدورو تراک   تراک ناونع : : ناونع 6262
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دنوتگ ناتسرهش  قرب  یورین  عیزوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سردآ هب  لایر  2/300/000/000 مالعتسا یانبم  غلبماب  ـ5001801001 راکروتسد یریگ  هزادنا  مزاول  یزاسدنمشوه  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ کرادم  ودانسا  حرش  هبرتشیب  تاعالطا  هموحودنوتگ 

1101094741000008 زاین :  هرامش 
دنوتگ ناتسرهش  قرب  یورین  عیزوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/15 زاین :  خیرات 
دنوتگ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تازوجمریاس هئارا.ددرگ  لاسراو  یراذگراب  تمیقداهنشیپ  تسویپ  هبودوشءاضماورهُم  هدننک  نیمات  طسوتدیابًامازلا  یتسویپ  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تاحیضوت  تمسقرد  هدش  لامعا  سولپدصردرکذودشاب  یم  سولپدصرد  10 ابرثکادح یداهنشیپ  تمیق  تسیمازلا  تسویپرددوجوم  زایندروم  کرادمو 

 : یتسپ دک  دنوتگ ،  ناتسرهش  قرب  یورین  عیزوت  تیریدم  - دس یلصا  هداج  دنوتگ - ناتسرهش  ناتسزوخ - ناتسا  دنوتگ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6455175686

36322600-061  ، 36325766-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36322600-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریگ یریگ هزادنا   هزادنا مزاول   مزاول یزاسدنمشوه   یزاسدنمشوه هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 6363
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یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  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 19 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AVL رد تیوضع  / دوش یراذگراب  تسویپ  تساوخرد  قباطم  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  /SPEED MAGNETIC PICK UP تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راودیما 5037-07731315038 ایندیشمج -  / دشابیم یمازلا  تفن 

1101096433000097 زاین :  هرامش 
موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MAGNETIC PICK-UP یتراجت مان   902750C1 لدم  rpm 16000 تعرس رالوس  یزاگ  نیبروت  جنسرود  روسنس  الاک :  مان 
نیسکا شخرچ  دارآ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 8 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315037-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

SPEED MAGNETIC PICK UPSPEED MAGNETIC PICK UP ناونع : : ناونع 6464
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رزخ تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتایلمع هقطنم  رد  شزوما  یزادنا و  هار  بصن و  هارمه  هب  قیرح  نالعا  تازیهجت  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000090 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   ACT-4 لدم قیرح  مالعا  دربراک  نوز  لرتنک 4  لناپ  الاک :  مان 

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

عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   POTTER هدنزاس عجرم   POTTER یتراجت مان   PS-24 لدم قیرح  مالعا  هیاپ  اب  یدود  لانشنوناک  روتکتد  الاک :  مان 
میلقا نمیا  تاطابترا  یروانف و  هعسوت  هدننک  هضرع 

هاگتسد 18 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

اکن رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  هب  مالقا  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یضاقتم دحاو  دات  الاک و  شزوما  بصن و  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  باسح 20  هیوست 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  یرازگراب 
دوش هتفرگ  رظن  رد  یلاسرا  روتکاف  شیپ  رد  اکن  یتایلمع  هقطنم  رد  هاگتسد  شزوما  بصن و  هنیزه 

1513757311 یتسپ :  دک  هرامش 19 ،  مهدزای -  نابایخ  یلوبمالسا -  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88709724-021  ، 88722430-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88711386-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتایلمع یتایلمع هقطنم   هقطنم ردرد   شزوما   شزوما وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   قیرح   قیرح نالعا   نالعا تازیهجت   تازیهجت مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 6565

SMOKE DETECTORSMOKE DETECTOR ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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SMOKE DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دکناریا 

1101001034002587 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Smoke detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا 

ددع 10 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

کایراس هدننک  هضرع  عجرم   DETECTOR یتراجت مان   FIRERAY2000 END TO END لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
کایراس هدننک  هضرع  عجرم   DETECTOR یتراجت مان   FIRERAY2000 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

ایاپ یژرنا  لیدبت  هدننک  هضرع  عجرم   DETECTOR یتراجت مان  لدم 600-5800  قیرح  مالعا  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
نوتسلهچ زبس  هار  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسرآ  یتراجت  مان   Magic Detector لدم هلعش  هعشا  زاسراکشآ  الاک :  مان 

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

یناگرزاب هدننک  هضرع  عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   XTRALIS هدنزاس عجرم   VESDA یتراجت مان   VLF-250 لدم قیرح  مالعا  دود  هدنکم  روتکتد  الاک :  مان 
فیس اترآ  نژیو  یسدنهم 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

SMOKE DETECTOR :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاحیضوت

دشاب یم  تسویپب  یلیمکت  تاصخشم 
دشابیم هباشم  دکناریا 

( هیارکشیپ  ) دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  تکرش  نیا  رابنا  ات  لمح  هیارک 
* تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  ندومن  تسویپ 

0150052 اضاقت : هرامش 

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83768172-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: 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
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دنجریب هاگشناد   :: 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 09 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتکد مناخ  علطم 09153612441  سانشراک  نفلت  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدننک  نیماتابدنجریب  هاگشناداتاه  هنیزه  یقرب 

1101030257000041 زاین :  هرامش 
دنجریب هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

لرتنک رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   VINESYS هدنزاس عجرم   FX20-EX لدم قیرح  مالعا  راجفنا  دض   UV/IR هلعش روتکتد  الاک :  مان 
ورشیپ

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج دحاو  سانشراک  دات  .دشاب  یم  هدننک  نیمات  اب  دنجریب  هاگشناد  ات  اه  هنیزه  هیلکو  دوب  دهاوخ  دنجریب  هاگشناد  رد  راوم  هیلک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا تخادرپ 

9717851367 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  - هاگشناد سیدرپ  - هاگشناد راولب  - ینیوآ دیهش  راولب  یاهتنا  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32202126-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32202517-056 :: 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

روتکتد روتکتد ناونع : : ناونع 6767

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

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

زا 100 ھحفص 45 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vll542gxk4bte?user=37505&ntc=5587728
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5587728?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 11 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخرد  تاعالطاو  هدوب  هباشم  یباختنا  یاهدک  ناریا  ( ) isolator model hid 2062 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101092625000347 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 

عفرا دالوف  نهآ و  هدننک  هضرع  عجرم  راج  یتراجت  مان   W 250 ناوت  UNIVERSAL لدم یمومع  یاه  ناکم  ییانشور  غارچ  الاک :  مان 
هلعش 10 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
ناملآ هدنزاس  روشک   ISOLATOR یتراجت مان   cm 10-1 رطق  cm 22-3 عافترا  V 2000-1000 ژاتلو یکیمارس  هرقم  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

نیمات رتسگ  دنیآرف  هدننک  هضرع  عجرم   ISOLATOR یتراجت مان  یناشن  شتآ  روتکتد   5BI 5 in روتالوزیا الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تسویپ  حرش  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخرد  تاعالطاو  هدوب  هباشم  یباختنا  یاهدک  ناریا  ( ) isolator model hid 2062 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31665083-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: 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

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 10 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

isolator model isolator model hid 2062hid 2062 ناونع : : ناونع 6868

ROTARY PISTON BLOWERROTARY PISTON BLOWER دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969
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هیارا تهج  تساوخرد  تاحیضوت  تمسق  نتفرگ  رظن  رد  ** 19 زاف - مهد هاگشیالاپ  ** ROTARY PISTON BLOWER: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم یمازلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ 

1101093498004710 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیبروت تخاس  یسدنهم و  هدنزاس  عجرم   MAPNA یتراجت مان   MGT-70-3 لدم یهاگورین  نیبروت  رد  ادص  لاقتنا  زا  یریگولج  دربراک  لماک  هظفحم  الاک :  مان 
 ( اگوت انپم (  نیبروت  تخاس  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  اگوت )  انپم ( 

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

سلطا هعسوت  نایام  هدننک  هضرع  عجرم  سلطا  هعسوت  نایام  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TR-PH-D2 لدم یناشن  شتآ  تناردیه  ریش  هعطق  رشاو  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
هشیدنا یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  هسراپ  نیبروت  هشیدنا  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتعنص  ژویفیرتناس  پمپ  دربراک   SDD250/350 نک لفق  هرهم  الاک :  مان 

هسراپ نیبروت 
ددع 8 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
هداز یدهم  ردان  هدننک  هضرع  عجرم   COUPLING یتراجت مان   1110T10 لدم هعطق  ریذپ  فاطعنا  گنیلپوک  الاک :  مان 

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

ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   wire ring تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   impeller of Cummins diesel engine تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

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

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   lip seal A تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   piston lip seal تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   retainer o-ring 407409 تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
ناریا شوب  ناقاتای  هدننک  هضرع  عجرم   ROA روتوم درادناتسا  کرحتم  ناقاتای  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا لخاد  تخاس  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 

دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا 
.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   19 زاف - ناگنک : لیوحت لحم 

07731466275*09125839698 نفلت : 

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

31466275-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا رظن  دم  تسویپ  لیاف  ساسارب  سانجا  ودشاب  یم  لایر  غلبم 1،001،000،000  دابآ  نسح  یرادشخب  دیرخ  رابتعا  فقس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003218000010 زاین :  هرامش 

دیلقا یرادنامرف  هدننک :  رازگرب 
AXIS یتراجت مان  لدم 212  یلاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

یدومحم هیناه  هدننک  هضرع  عجرم   INFINOVA یتراجت مان   V2020NX-32X12 لدم هتسب  رادم  نیبرود  صوصخم  سکیرتام  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
ینیسح دمحمدیس  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  نارهت  کیرتکلا  کایرآ  هدنزاس  عجرم   APS لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 

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

لباک میس و  هدننک  هضرع  عجرم  یفالک  هتسب   m 100 لوط  mm^2 1/5 عطقم حطس  یسم  سنج   V 750-450 ژاتلو  P.V.C قیاع اب  ناشفا  قرب  میس  الاک :  مان 
دزی

فالک 8 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

ایاپ یژرنا  لیدبت  هدننک  هضرع  عجرم   FZG CABLE یتراجت مان   FMZ4100 قیرح مالعا  متسیس  قیرح  دض  لباک  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

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

سدنهم  یاقآ  09171529354 و  یدوعسم سدنهم  یاقآ  بانج  هرامش  اب  مزال  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  یمیحر 09171533357 

7381774314 یتسپ :  دک  دیلقا ،  یرادنامرف  یرهطم  راولب  دیلقا ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44535516-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44536006-071 :: 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

P.V.CP.V.C  قیاع قیاع اباب   ناشفا   ناشفا قرب   قرب میس   میس یناشن -  -  یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس هکبش -  -  هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس یلاتیجید -  -  یلاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
قیرح قیرح دضدض   لباک   لباک - - 

7070
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نوراک تعنص  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KARUN-767-53010402 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5588767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی هجرد   GSE ای یلنتسا  لبود  فک  یمرچ  همین  شکتسد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم تامدخ  قیرح و  ءافطا  مالعا و  ینمیا -  تازیهجت  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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KARUN-764-53010401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5588772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ 27-05-1401 عورش 25-05-1401 - هطوبرم - تامدخ  قیرح و  ءافطا  مالعا و  ینمیا -  تازیهجت  هورگ  لاکیناکم - صوصخم  شکتسد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناشن5587266 شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  هحفص 35)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 35)جنسزاگ5587286 یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

زاگ5588178 تخوس  فرصم  ولف و  یریگ  هزادنا  لخاد  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 35)دیرخ ،  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

کیکی هجرد   هجرد   GSEGSE  ایای یلنتسا   یلنتسا لبود   لبود فکفک   یمرچ   یمرچ همین   همین شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 7171

لاکیناکم لاکیناکم صوصخم   صوصخم شکتسد   شکتسد ناونع : : ناونع 7272
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ناسارخ نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5587229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سلریاو مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004543000331 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
نژیو ادیو  هدننک  هضرع  عجرم   Aztech یتراجت مان   WL552USB لدم  USB سلریاو مدوم  الاک :  مان 

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

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتساوخرد مالقا  / ددرگ هئارا  دیرخ  یاربدیاب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  رد   / دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  هدکشناد  رابنا  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش هدافتسا  هباشم  دک  زا   / یناتسیامک سدنهم  رتشیب 09158881600 یگنهامه  تهج  سامت  نفلت   / دشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  دیاب 

9661876981 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  هچوک  شبن  یناقلاط  خ  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31550000-058  ، 7222443-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7223509-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سلریاو سلریاو مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 7373
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دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سلریاو ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001074000139 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک   MIKROTIK یتراجت مان   NET METAL 5 لدم  GHz 5/8 سناکرف سلریاو  یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

نیدار جوم  ناروآون 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

یالاک هب  کیدزن  یدک  ناریا  رظن  دروم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یدک  ناریا  دوبن  تلع  هب.دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  بسن  یمیحر  یاقآ  یلخاد 370  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  .تسا  هدش  باختنا  هطوبرم 

8916188139 یتسپ :  دک  دزی ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - تارادا عمتجم  - وجشناد راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31070224-035  ، 38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سلریاو سلریاو ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 7474
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5587239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زقس جدننس و  اتید  یاه  نلاس  یاهردل  یزاسهب ocdf و ddf و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000819 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیرورض یعامتجا  نیمات  باسح  صافم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هدوزفا  شزرا  دقاف  ییاهن  تمیق 

تسا  هدنرب  هدهع  رب  مه  هریغ  لقن و  لمح و  اه و  هنیزه  هیلک 
دوش یراذگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  میامض 

یرهاط 08733292236 سدنهم 

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

36217585-087  ، 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

زقس زقس وو   جدننس   جدننس اتید   اتید یاه   یاه نلاس   نلاس یاهردل   یاهردل وو     ddfddf  وو   ocdfocdf  یزاسهب یزاسهب ناونع : : ناونع 7575
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ 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 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

5587264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

QNAP PWR-PSU-300W-DT01- پنویک هکبش  تحت  زاس  هریخذ  هاگتسد  رواپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000337 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CHINA ELECTRONICS SHENZHEN COMPANY هدنزاس عجرم   VI لدم هنایار  رواپ  لماک  درب  الاک :  مان 

نطو شیدنا  ایوپ 
تس 1 دادعت : 

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

لاطبا تساوخرد  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  یلایر  ینف و  داهنشیپ.ددرگ  هدهاشم  امتح  دشابیم  تسویپ  رد  اهب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  نیجماص  حرط  رک  یرون 48  لصفم  ددع  دیرخ 100  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000818 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لباک لاصتا  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  روک  زیاس 144   Foc_M_3:3_144N لدم ینلیپورپ  یلپ  یرون  ربیف  یتارباخم  هکبش  لصفم  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب 88115148 لاوس  هنوگ  ره  تهج  * تسیمازلا ینف  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هئارا  .تسویپ  حرش  هب  الاک  تسا .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهع  هب  یزادناراب  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  یمامت  تسیمازلا  تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم  * دامرف لصاح  سامت  هقجالس  یاقآ 

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد رواپ   رواپ ناونع : : ناونع 7676

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم نیجماص   نیجماص حرط   حرط رکرک     4848 یرون   یرون لصفم   لصفم ددع   ددع   100100 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن هارمه  هب  لکد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001074000138 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدشرم دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   G35 لدم  m 3 عافترا ماب  تشپ  لپ  یتارباخم  لکد  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یالاک هب  کیدزن  یدک  ناریا  رظن  دروم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یدک  ناریا  دوبن  تلع  هب.دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  بسن  یمیحر  یاقآ  یلخاد 370  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  .تسا  هدش  باختنا  هطوبرم 

8916188139 یتسپ :  دک  دزی ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - تارادا عمتجم  - وجشناد راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31070224-035  ، 38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن هارمه   هارمه هبهب   لکد   لکد ناونع : : ناونع 7878

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   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایچیلخ ریافیتکر   csu یافیدم یزاس و  هنیهب  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000817 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیرورض یعامتجا  نیمات  باسح  صافم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هدوزفا  شزرا  دقاف  ییاهن  تمیق 

تسا  هدنرب  هدهع  رب  مه  هریغ  لقن و  لمح و  اه و  هنیزه  هیلک 
دوش یراذگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  میامض 

ینوتلآ 09188773441 یاقآ 

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

36217585-087  ، 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

ریافیتکر ریافیتکر   csucsu یافیدم   یافیدم وو   یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979
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ناتسزوخ ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5587382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WIFI _ MR100 مدوم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001419000045 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نابات تعنص  نیترآ  هدننک  هضرع  عجرم   SOLMATE یتراجت مان   Wifi لدم هنایار  مدوم  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلاس کی  تنرنیا  اب   WIFI _ MR100 مدوم  / هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6155815547 یتسپ :  دک  موس ،  هکلف  بنج  - یبرغ نهیم  نابایخ  - سراپنایک زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33384907-061  ، 33384908-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33384895-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WIFI  _  MR100WIFI  _  MR100 مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تانیاق

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتلیف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094375000455 زاین :  هرامش 

تانیاقدالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رادیاپ هکبش  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   BARRACUDA یتراجت مان  لدم 610  هنایار  هکبش  رتلیف  بو  الاک :  مان 

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

رادیاپ هکبش  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   BARRACUDA یتراجت مان  لدم 310  هنایار  هکبش  رتلیف  بو  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
راختفا هرهاط  هدننک  هضرع  عجرم   ATLAS یتراجت مان   AA1 لدم  in 10 زیاس بآ  هیفصت  رتلیف  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

ناجلخ یدادح  نارمع  هدننک  هضرع  عجرم  شیالاپ  نالاگ  نازاس  یفاص  یتراجت  مان  لزید 375  ناسین  اوه  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

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

.تسا هدیدرگ  جرد  تسویپ  لیاف  رد  الاک  قیقد  تاصخشم  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32540101-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32540118-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتلیف رتلیف ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587427 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  هب  هجوت  اب  هعبات  یاهناتسرهش  زاریش و 35 زکرم   mpls طابترا یزادنا  هار  داجیا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000032000031 زاین :  هرامش 

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

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیرخ لحارم  ماجنا  یسررب  تهج  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیوشیم فذح  ناگدننک  نیمات  تسیل  زا  روتکاف  شیپ  قاحلا  مدع  تروص  رد  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ 

7146786381 یتسپ :  دک  سراف ،  تراجتو  ندعم  ، تعنص نامزاس  ماقم  راولب 40  تایبدا  هارراهچ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32359325-071  ، 32283816-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32285325-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  ینف و  تاصخشم  قبط   rotork مالقا دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000574 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
ناینب راکیاپ  هدننک  هضرع  عجرم   MICRO-SWITCH یتراجت مان   WLCA2 لدم هعطق  چیئوس  ورکیم  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

mplsmpls طابترا   طابترا یزادنا   یزادنا هار   هار وو   داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 8282

WLCA2WLCA2 لدم   لدم هعطق   هعطق چیئوس   چیئوس ورکیم   ورکیم ناونع : : ناونع 8383
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روشک لاوحا  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناهام )  ) یصاصتخا لاوریاف  هاگتسد  و 1  هناهام .. )  ) یصاصتخا رورس  هاگتسد  هراجا 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  طیارش  قباطم 

1101003065000026 زاین :  هرامش 
روشک لاوحا  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هام 8 دادعت : 

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

تسیمازلا تلود  تاکرادت  هناماس  رد  کرادم  یراذگراب  ..دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  دادرارق  سیون  شیپ  تیحالص و  زارحا  طیارش  تامدخ ، حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
60902432 و 2388 سامت : .دوش  لیمکت  امتح  تسویپ  لیاف  رد  تمیق  لیلحت  مرف  هجیتن ..) مالعا  زا  سپ  موزل ، تروص  رد  کرادم  کیزیف  لاسرا  )

1137719411 یتسپ :  دک  کالپ 207 ،  ( هر  ) ینیمخ ماما  نابایخ   - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

60902388-021  ، 60902280-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66746462-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف طیارش   طیارش قباطم   قباطم هناهام ) ) هناهام  ) ) یصاصتخا یصاصتخا لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد   11 وو   هناهام .. ) .. ) هناهام  ) ) یصاصتخا یصاصتخا رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   44 هراجا   هراجا ناونع : : ناونع 8484

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

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

زا 100 ھحفص 59 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hyjaxz4acedqf?user=37505&ntc=5587653
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5587653?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یروهمج تسایر  داهن   :: 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 19 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  لیاف  قبط  وکسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004728000190 زاین :  هرامش 

یروهمج تسایر  داهن  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ینف  لیاف  قبط  وکسیس  تازیهجت  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

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

دشابیم هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  دشاب  هتشادزینربتعم  همان  تنامض  یتناراگ و   ، دشاب تساوخرد  قبط  اهالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش جرد  هناماس  رد  لک  تمیق  یراذگراب و  امتح  روتکاف  شیپ 

.دشابیم یراک  هامود  هدش  یرادیرخ  یالاک  باسح  هیوست 

1316843311 یتسپ :  دک  رثوک ،  نامتخاس  یبونج  نیدرورف  روتساپ 12  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64458061-021  ، 64458090-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66463982-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هیوست 2  - لحم رد  لیوحت  تاصخشم - قبط  ییویدارددع   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000132 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
راملت  GHz TLM - 80 80 ریوصت ادص و  ییویدار  میس  یب  هدنریگ  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم لحم  رد  لیوحت   - ددرگ یراذگراب  روتکاف   - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف لیاف   لیاف قبط   قبط وکسیس   وکسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8585

ریوصت ریوصت وو   ادص   ادص ییویدار   ییویدار میس   میس یبیب   هدنریگ   هدنریگ ناونع : : ناونع 8686
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نیوزق هقطنم  تارباخم  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

qazvin.tci.ir :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیدمحم   ftth حرط هژورپ  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 1.832.400.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یداتس نامتخاس  نیوزق  یامیس  ادص و  ناتخاس  یقرش  علض  نایزورون  نابایخ  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  راولب  یاهتنا  نیوزق  رد  عقاو  هرادا  لیوحت   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تبرت ناتسرهش  تشادهب  زکرم  سیئر  تشادهب و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط   ) چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091222000017 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  سیئر  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
قیقد رازبا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HIRSCHMANN هدنزاس عجرم  نمشیره  یتراجت  مان   MAR1020 لدم یتارباخم  چیئوس  الاک :  مان 

ایرآ
هاگتسد 7 دادعت : 

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

لیوحت زا  دعب  تخادرپ  تشادهب  تنواعم  لحم  رد  لیوحت  هدنشورف  اب  لمح  هیارک  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ  یاراد  ههام  یتیا 2 سانشراک  داتو 

9516915169 یتسپ :  دک  ینرق 8 و 10 ،  نیب  ینرق -  دیهش  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52234461-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52220220-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ftthftth حرط   حرط هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 8787

(( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط  ) ) چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 8888
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگیم لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  وکسیس  چوس  - مئاق ناتسرامیب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000197 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
شواک هداد  سراپ  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560-48TS-S لدم هنایار  هکبش  عون  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

شواک هداد  سراپ  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560-24TS-S لدم هنایار  هکبش  عون  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن تخادرپ  لمح  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  مئاق ) ناتسرامیب  یتعیرش  نادیم  دهشم  ) ردالاک

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989
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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 11 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدک  ناریا  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  راکروتسدو  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003004000134 زاین :  هرامش 

ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  یلور  هتسب   cm 3 تماخض یدالوف  لسکب  میس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  هرامش 09398220821  اب  دیدزاب  تهج  -2

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

82992240-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5588474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  رورس   HBA تراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000217 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 82E PCI-e FC HBA Dual Port لدم هنایار  رورس  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب تاعالطا.تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
39903265 نفلت :

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

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدالوف یدالوف لسکب   لسکب میس   میس ناونع : : ناونع 9090

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم رورس   رورس   HBAHBA  تراک تراک ناونع : : ناونع 9191
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09166159103 ولناخانیم :  یاقآ  ینف  سانشراک  تسویپ  لیاف  قباطم   IPDSLAM هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105001392 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ZYXEL یتراجت مان   IES- 1248 A-SW لدم یتارباخم   DSLAM رسکلپ یتلام  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  قبط  دیرخ  دشابیم .  روتکاف  لاسرا  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  باسح 30  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32177207-061  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

IPDSLAMIPDSLAM  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع 9292
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نادمه ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5588554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب تیولوا  .دامرف  تقد  تسویپ  تاصخشم  هب  افطل  .هباشم  دکناریا  اب  تسویپ  تاصخشم  قبط  یتعنص  قرب  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  لمح  هنیزهو  نادمه  ناتسا 

1101000107000037 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدنیآ شناد  نیون  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ   SIEMENS یتراجت مان   ET200 لدم هنایار  کر  یلاخ  یاه  تالسا  هعطق  هدننکادج  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
ولبات نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SV0185IS7-4 لدم  kW 18/5 ناوت زاف  هس  روتوم  رود  لرتنک  روترونیا  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

اپداب اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم   YASKAWA یتراجت مان   E 1000 لدم  kw 110 ناوت یقرب  روتوم  رود  لرتنک  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف تمیق  مالعا  هعجارم و  تسویپ  تاصخشم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6518788161 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  روشحلس  یرتم  نازابناج 18  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34229844-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34222630-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص قرب   قرب تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9393
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رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: 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 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو  کرادمودانسا  ساسا  رب  دابآ  مرخ  -RDC زکرم یبناج  مزاولو  رتور  تنیباک و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000155 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   SITECOM یتراجت مان   WL-346 لدم تروپ  هکبش 4  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف تسیابیم  هک  دشابیم  تسویپ  لیاف  یصوصخ  طیارشو  ینف  تاصخشم  کرادم ،  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  ردو  ءاضماو  رهم  نآرد  جردنم  تامازلاو  مالعتسا  هماندهعت  جرد و  تمیق  لیمکت ،  هدنهد  داهنشیپ  طسوت  روکذم  لیاف  ءاهب  مالعتسا 

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402103-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RDCRDC  زکرم زکرم یبناج   یبناج مزاولو   مزاولو رتور   رتور وو   تنیباک   تنیباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494

KTC INSTRUMENT DEVICESKTC INSTRUMENT DEVICES ناونع : : ناونع 9595
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( تساوخرد تسویپ  حرش  تسیل و  قبط   ) KTC INSTRUMENT DEVICES تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002594 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نوتفن سراپ  ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   ABB هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ABB یتراجت مان   TU890 لدم  DCS لاتیجید یتظافح  لوژام  الاک :  مان 
نایناریا

ددع 9 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

داژن یرونا  ریما  هدننک  هضرع  عجرم   N.D یتراجت مان   8000MC ینف هسانش  یکینورتکلا  دوید  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   DO810 لاتیجید یجورخ  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

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

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   DI810 لاتیجید یدورو  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
یژرنا نیهاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HIMA یتراجت مان  یتعنص  نویساموتا   6ES7 لاتیجید یجورخ  لوژام  تراک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

یژرنا نیهاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SIMENSE یتراجت مان  یتعنص  نویساموتا   6ES7 لاتیجید یدورو  لوژام  تراک  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
روپ تنج  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   TERMINAL BLOCK یتراجت مان   TBOX4P15 لدم یتعنص  لانیمرت  الاک :  مان 

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

روپ تنج  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   TERMINAL BLOCK یتراجت مان   TBOX2P15 لدم یتعنص  لانیمرت  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
روپ تنج  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   TERMINAL BLOCK یتراجت مان   TBOX4P7 لدم یتعنص  لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

روپ تنج  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   TERMINAL BLOCK یتراجت مان   TBOX4P7 لدم کولب  لانیمرت  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخاس تازیهجت   ) ددرگ دیق  تاداهنشیپ  رد  هدنزاس  روشک  تکرش و  (. تسویپ تساوخرد  قبط  ) ددرگ یراذگراب  یلام  ینف و  داهنشیپ  : تسیمازلا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  مرتحم  هدنشورف  هدهعرب  الاک  لاسرا  هنیزه.لیوحت  نامز  رد  زاین  دروم  یاه  همانیهاوگ  لصا  هئارا  (. دشاب یمن  دات  دروم  دنه  نیچ و 

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83768271-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یتسویپ -  لیاف  قباطم  هکبش  تراک  کسید و  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105001395 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
گربدنت یتراجت  مان   RDX internal drive لدم  GB 80 جیرتراک تیفرظ  یکشم   SATA لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب هتشاد  یت  یآ  تازیهجت  شورف  صوصخ  رد  اتفا  زوجم  نینچمه  اتفا و  هیدات  یاراد  یتسیاب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یم  هداد  تدوع  ون  ریغ  کپیر و  ، رفیر هعطق  هنوگره  دنشاب .  ون  پملپ و  تازیهجت 

.دوش  همیمض  روتکاف  شیپ 
.دامرف هعلاطم  تقد  هب  ار  یتسویپ  یاه  لیاف 

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

61670139-021  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تراک   تراک وو   کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزرواشک داهج  یدربراک  یملع  یلاع  شزومآ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TDBPS2016EQG لدم تروپ  هکبش 16  چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003277000056 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  یدربراک  یملع  یلاع  شزومآ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
TDBPS2016EQG لدم تروپ  هکبش 16  چیوس  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

ینف 09125401899 لوئسم  داتو  رابنا  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یزرواشک ،  جیورت  شزومآ و  هسسوم  باون -  یرتنالک 108  بنج  یکدور -  باون و  عطاقت  یدازآ -  خ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457898681

66128309-021  ، 66940765-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940767-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب5587080 رادم  نیبرود  یاهمتسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  ، سیورس تامدخ  هیلک  ماجنا 
(IP) لاتیجید

هحفص 83) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناریا5587129 ییاضف  نامزاس  هداد  زکرم  تخاسریز  زا  یرادهگن  ینف  تامدخ  هئارا  ینابیتشپ و 
تسویپ لیاف  تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم 

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بصن5587293 زاین  دروم  تاقلعتم  هحفص 83)نیبرود و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5587833POE تروپ چوس 8   ، IP لسکیپ اگم  تلاب 5و 2  هحفص 83)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرازفا و5587864 مرن  ینابیتشپ  و  ( Firmware(OS اه و یرادرب  هرهب  هناورپ  یناسرزورب  نیمات و 
ASA لاوریاف هاگتسد  ود  زا  یرازفا  تخس 

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشیامزا5588324 یاه  هکبش  رازفا و  تخس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  هحفص 23)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5588616( تسویپ قبط   ) یریوصت تراظن  زکرم  ینابیتشپ  هحفص 83)دادرارق  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

TDBPS2016EQGTDBPS2016EQG لدم   لدم تروپ   تروپ   1616 هکبش   هکبش چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 9797
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

نیبرود5588658 تازیهجت  هحفص 83)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناردنزام ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5587662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  رهشمیاق  ناریا  همیب  یزاسزاب  لاح  رد  نامتخاس  یامن  یتاغیلبت  ولبات  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001289000030 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
 . دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  حرط  ینف و  تاصخشم  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

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

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  بصن  لیوحت و  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ زاین  هب  خساپ  همیمض  روتکاف  شیپ 

4815748637 یتسپ :  دک  ناریا ،  همیب  یماهس  تکرش  نکسم  کناب  بنج  یدازآ  راولب  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34456113-011  ، 33359180-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33359179-011 :: 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   1818 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزاسزاب یزاسزاب لاح   لاح ردرد   نامتخاس   نامتخاس یامن   یامن یتاغیلبت   یتاغیلبت ولبات   ولبات یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9898
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ناریا یزکرم  تالف  نهآ  گنس  نداعم  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنبهار دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004555000030 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  تالف  نهآ  گنس  نداعم  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
فیدر  2 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
قفاب رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ یاراد  یتسیابالاک  .دنیامن  لاسرا  تسویپ  هب  لیمکت و  ار  راهب  مالعتسا  مرف  هئارا و  ازجم  دک  ناریا  فیدر  ره  یارب  یتسیاب  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  ربجنر  یاقآ  بانج  هرامش 09134513796  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج.دشاب  ربتعم 

 : یتسپ دک  یزکرم ،  تالف  نهآ  گنس  نداعم  عمتجم  رتفد  هرامش 263  نامتخاس   - هیمطاف نادیم  رهشنهآ -  کرهش  قفاب   - دزی قفاب ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8975137336

38287811-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89774147-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنبهار دنبهار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999
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نالگهد یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایانیبان و حرط  گنر  درز  کیئازوم  هیلخت  لمح و  یریگراب ،  هیهت ،  و   - یگنر 3*40*40 کیئازوم  هیلخت  لمح و  یریگراب ، ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا 3*40*40 هکس 

1101090595000153 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  نالگهد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  یولع  یلالج و  دازرهش  میرم و  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف   40x40 cm داعبا  B87 حرط دک  درز  انیبان  کازوم  الاک :  مان 
یولع یلالج و  دازرهش  میرم و 

ددع 1563 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

دابآ فجن  زربلا  کیئازوم  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  کیئازوم  زربلا  یتراجت  مان   40x40 cm یسرپ کازوم  الاک :  مان 
ددع 15625 دادعت : 

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

یا 3*40*40 هکس  نایانیبان و  حرط  گنر  درز  کیئازوم  هیلخت  لمح و  یریگراب ،  هیهت ،  و   - یگنر 3*40*40 کیئازوم  هیلخت  لمح و  یریگراب ، ، هیهت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یرادرهش  نیا  نارمع  دحاو  دات  دروم  تسیاب  یم  قوف  تاروما  هیلک  - 

6667134511 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  زاروا -  دمحم  نابایخ  نالگهد - نالگهد ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35123130-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35122394-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو نایانیبان   نایانیبان حرط   حرط گنر   گنر درز   درز کیئازوم   کیئازوم هیلخت   هیلخت وو   لمح   لمح یریگراب ،  ،  یریگراب هیهت ،  ،  هیهت وو    - - 4040 ** 4040 ** یگنر  33 یگنر کیئازوم   کیئازوم هیلخت   هیلخت وو   لمح   لمح یریگراب ، ، یریگراب ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع
4040 ** 4040 ** یایا  33 هکس   هکس

100100
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زیدناش شخب  یناریو  یاتسور  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب رتم  هس  لقادح  عافترا  اب  زرد  نودب  چنیا  هلول 6  تاصخشم  اب  رباعم  یاهولبات  بصن  ارجا و  هژورپ و  لحم  ات  لمح  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هروک  گنر  لیم و  ود  لقادح  تماخض 

1101096263000006 زاین :  هرامش 
دولانیب ناتسرهش  دابارون  )  ) یناریو یرایهد  هدننک :  رازگرب 

یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
دولانیب رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ود لقادح  تماخض  اب  رتم  هس  لقادح  عافترا  اب  زرد  نودب  چنیا  هلول 6  تاصخشم  اب  رباعم  یاهولبات  بصن  ارجا و  هژورپ و  لحم  ات  لمح  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ولبات قرو  یا و  هروک  گنر  لیم و 

9356111311 یتسپ :  دک  یناریو 10 و 12 ،  نیب   - یناریو زیدناش -  شخب  دولانیب ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34372669-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34372769-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5587631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راگدنام کرام  یکیفارت  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095262000016 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهشنودیرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ یمیش  ابص  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  هکشب  گنر 201010  دک  کی  هجرد  دیفس  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

مرگولیک 12000 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

رهشنودیرف رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8591741377 یتسپ :  دک  یرادا ،  نامتخاس  نارادساپ  راولب  رهشنودیرف  رهشنودیرف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57592591-031  ، 57593026-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57592020-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   ارجا   ارجا وو   هژورپ   هژورپ لحم   لحم اتات   لمح   لمح هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 10 110 1

راگدنام راگدنام کرام   کرام یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102
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ماج 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 10 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدعاق لیم و  قرو 3  یرتم  یهجو 4  تشه  هیاپ  ددع * ماددیپسا 2 بصن  یارب  رتم و  عافترا 15  اب  نیبرود  یهجو  تشه  لکد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع هب 15 8  30

1101030028000014 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  ماج  تبرت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   MPXWBTA لدم هتسبرادم  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب 20 و رطق 35  اهتنا و  ات  رتم  عافترا 6  زا  نابدرن  لیم و  فک 20  هحفص  اب  اتسیا  دوخ  لیم  قرو 5  رتم  عافترا 15  اب  نیبرود  یهجو  تشه  لکد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع هب 15 8 هدعاق 30  لیم و  قرو 3  یرتم  یهجو 4  تشه  هیاپ  ددع * ماددیپسا 2 بصن  یارب  ییاصع  کتسد 

9571947198 یتسپ :  دک  ماج ،  تبرت  یرادرهش  ادهش - نادیم  ماج - تبرت  یوضر - ناسارخ  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52527911-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52527915-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدعاق هدعاق وو   لیم   لیم قرو  33   قرو یرتم   یرتم   44 یهجو   یهجو تشه   تشه هیاپ   هیاپ ددع * * ددع 22 ماددیپسا   ماددیپسا بصن   بصن یارب   یارب وو   رتم   رتم   1515 عافترا   عافترا اباب   نیبرود   نیبرود یهجو   یهجو تشه   تشه لکد   لکد ناونع : : ناونع
ددع ددع 88   1515 هبهب     3030

103103
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رهشیدهم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  کرادم  هطساو  ددع  ودو  ینادلگ  هارمهب  ینابایخ  غارچ  هیاپ  ( هلبم ) رواک دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005309000040 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  رهش  یدهم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رون یایند  یئانشور  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ژاتیمرآ  لدم   m 12 لوط یندچ  رواک  اب  یموینیمولآ  یدالوف و  سنج  ینابایخ  غارچ  هیاپ  الاک :  مان 

ناسارخ سوت  رون  یایند  یئانشور  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناسارخ  سوت 
ددع 60 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
رهش یدهم  رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلا 4 یط 3 یقابلاو  دقن  دصرد  تروصب 50 یرادرهش  یراج  تخادرپ  هوحن.دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  هیلختو  لمح  - یربراب هیارک  - تاروسک هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم تخادرپ  هام 

3561713136 یتسپ :  دک  رهشیدهم ،  یرادرهش  - ماما نابایخ  رهش ،  یدهم  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33622057-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33622220-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج ناسارخ  یاههاگدورف  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 12 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سبط هاگدورف  یزاورپ -  حوطس  ییانشور  لرتنک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004800000002 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  ینامز  سدنهم  یاقآ  هرامش 09133565788  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد  یتسویپ  لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9716181314 یتسپ :  دک  دنجریب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32314675-056  ، 32316961-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32313725-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطساو هطساو ددع   ددع ودو   ودو ینادلگ   ینادلگ هارمهب   هارمهب ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ (( هلبم هلبم )) رواک رواک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104

سبط سبط هاگدورف   هاگدورف یزاورپ -  -  یزاورپ حوطس   حوطس ییانشور   ییانشور لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 105105
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ناکلم ناتسرهش  یچروت  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( لاسکی زا  دعب  تخادرپ  هوحن   ) ءاهب تسرهف  ساسا  رب  هیلوا  دروآرب  قبط  یچروت  یاتسور  یلصا  نابایخ  ساسا  هیال  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096076000004 زاین :  هرامش 

ناکلم ناتسرهش  یچروت  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

عبرم رتم  7000 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

ناکلم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیامزآ هئارا  لاسکی )  زا  دعب  تخادرپ  هوحن   ) ءاهب تسرهف  ساسا  رب  هیلوا  دروآرب  قبط  یچروت  یاتسور  یلصا  نابایخ  ساسا  هیال  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  یا  هسام  شزرا  کاخ و  کیناکم 

5567171316 یتسپ :  دک  یچروت ،  یاتسور   نالیل -  شخب  ناکلم -  ناتسرهش  ناکلم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37876432-041  ، 37876332-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37876332-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگلودج ییامنهار و  ولبات  تباب  لایر  غلبم 1/528/093/567  تکرش  نیادروارب  دشاب  یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دابا سابع  کرهش  یارب  رازنش  زا  یسرتسد  هار 

1101001051000161 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دابا سابع  یتعنص  کرهش  یسرتسد  هار  یراذگلودج  1 دادعت : 

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

تمیق ندوب  ربتعمان  ندوب و  صقان  ندرکن و  یراذگراب  تروص  رد  دشاب  یم  یمازلا  هناماس  رد  زارحا  طیارش  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا ینمیا  تیحالص  یهاوگ  یربارتو و  هار  هتشر  ددرگیم 5  لاطبا  هدننک  نیمات 

1558836111 یتسپ :  دک   ، 2 کالپ - یبحم دیهش  هچوک  - یلامش یدرورهس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89324262-021  ، 88738227-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88766112-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلصا یلصا نابایخ   نابایخ ساسا   ساسا هیال   هیال یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 106106

یسرتسد یسرتسد هار   هار یراذگلودج   یراذگلودج وو   ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 107107
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نهموب ریدغلا  راصنا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5588306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وردوخ دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095539000001 زاین :  هرامش 

نهموب ریدغلا  راصنا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتناراگ اب  یزادنا  هار  بصن و  اب  هارمه  یرتم  وزاب 3  لوط  وردوخ  دنبهار  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

دشابیم یزادنا  هار  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  دوش  هئارا  یمسر  روتکاف  دوش و  هداد  تمیق  بصن  هنیزه  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1655113777 یتسپ :  دک  ریدغلا ،  راصنا  ناتسرامیب  یمراص  دیهش  نابایخ  نهموب  شخب  سیدرپ  سیدرپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76233314-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76233314-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وردوخ وردوخ دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 108108
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هنزرو یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یئزج ود  یکیفارت  فیر  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

تسویپ مالعتسا  قبط  دیرخ 
طسق ود  یط  یقبام  دقن و  دصرد  تروص 40  هب  تخادرپ 

1101093739000038 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  هنزرو  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

فیر  kg 24 یزلف بلح   Reef Road-A1120-1129 W گنر دک  وچوئاکورلک  دیکلآ  هیاپ  رب  دیفس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 1200 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8375166571 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نادیم  هنزرو - دور - نب  شخب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46482220-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46482002-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو دقن   دقن دصرد   دصرد   4040 تروص   تروص هبهب   تخادرپ   تخادرپ تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط دیرخ   دیرخ تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یئزج   یئزج ودود   یکیفارت   یکیفارت فیر   فیر گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
طسق طسق ودود   یطیط   یقبام   یقبام

109109
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هنزرو یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

غارچ هیاپ  لباک و  یکراپ ،  غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

تسویپ مالعتسا  قبط  دیرخ 
هلحرم ود  یط  یقبام  دقن و  دصرد  تروص 40  هب  تخادرپ 

1101093739000037 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  هنزرو  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رون لگ  هدنزاس  عجرم   W 200 ناوت  XL هراتس حرط  ینابایخ   LED غارچ الاک :  مان 
هلعش 10 دادعت : 

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

غارچ هیاپ  لباک و  یکراپ ،  غارچ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا 

تسویپ مالعتسا  قبط  دیرخ 
هلحرم ود  یط  یقبام  دقن و  دصرد  تروص 40  هب  تخادرپ 

8375166571 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نادیم  هنزرو - دور - نب  شخب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46482220-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46482002-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

18881 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shahrood.ir :: عبنم :: 1401/05/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب راک  یراذگاو  قیرط  زا  رهش  حطس  رد  یکیفارت  مئالع  شوقن و  یارجا  یزیمآ و  گنر  یروحم و  یشک  طخ  تایلمع  یارجا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  مادقا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  مالعتسا  نیا  رد  جردنم  طیارش  تسویپ و  تاصخشم  داد و  رارق  هحفص  هب  هجوتاب  راکنامیپ 

یسمش  هام  تدم 12  هب  نامیپ  ذیفنت  خیرات  زا  تامدخ  ماجنا  تدم  - 
لایر یرادرهش 7.315.000.000  هیلوا  دروآرب  غلبم  - 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 366.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  دحاو  یتسپدک 3614770001  ریت  متفه  نادیم  هب  هدیسرن  یکشزپ  مولع  بنج  یتشهب  هللا  تیآ  راولب  دورهاش   :: سردآ سردآ

02332333960 :: 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

غارچ غارچ هیاپ   هیاپ وو   لباک   لباک یکراپ ،  ،  یکراپ غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10

رهش رهش حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت مئالع   مئالع وو   شوقن   شوقن یارجا   یارجا وو   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 11 11 1 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 100 ھحفص 79 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9z88nc8e9l8xc?user=37505&ntc=5588489
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5588489?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8j3hvl2qvqy6v?user=37505&ntc=5588560
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5588560?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نمول یرون 15000  راش  تاو - ناوت 50   : تاصخشم اب  نابات  لدم  _GR-SC150K124  : دک اب   COB تاو ینابایخ 150  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093398000007 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  روار  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هشوت باهش  هدننک  هضرع  عجرم  هشوت  باهش  یتراجت  مان   W 120 ناوت  VENUS 951264731 لدم  SMD ینابایخ غارچ  الاک :  مان 

هلعش 80 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

روار رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نمول یرون 15000  راش  تاو - ناوت 50   : تاصخشم اب  نابات  لدم  _GR-SC150K124  : دک اب   COB تاو ینابایخ 150  غارچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7651814544 یتسپ :  دک  روار ،  یرادرهش  رویرهش  نابایخ 17  روار  روار ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33722030-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33724830-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هژیو عون  زا  راگدنام  کرام  درس  یکیفارت  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093584000004 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  راسناوخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ یمیش  ابص  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  هکشب  گنر 201010  دک  کی  هجرد  دیفس  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

مرگولیک 4600 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

راسناوخ رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هژیو عون  زا  راگدنام  کرام  درس  یکیفارت  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8791756451 یتسپ :  دک  ماما ،  نابایخ  راسناوخ  راسناوخ ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57773003-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57773008-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

COBCOB  تاو تاو   150150 ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 1121 12

درس درس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع 113113
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ناهفصا ناتسرهش  قرب  عیزوت  تکرش  هقطنم 8  قرب  روما   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنزرو ناتسرهش  قرب  روما  هدودحم  رد  رباعم  ییانشور  نیکرتشم و  هب  یناسرورین  تهج  یزاسون  هعسوت و  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094018000018 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسرهش  قرب  عیزوت  تکرش  هقطنم 8  قرب  روما  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنزرو ناتسرهش  قرب  روما  هدودحم  رد  رباعم  ییانشور  نیکرتشم و  هب  یناسرورین  تهج  یزاسون  هعسوت و  تایلمع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8164981587 یتسپ :  دک  رنهاب ،  نابایخ  یادتبا  دابآ -  نالیج  یاتسور  نیئان -  ناهفصا  هداج  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34122951-031  ، 38783410-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38783411-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جدننس یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس ، نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5588726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09188730563 زادرپراک یتسویپ  مالعتسا  قبط  جدننس  رهش  حطس  یاهکراپ  رد  بصن  تهج  ییانشور  یاه  غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005439000108 زاین :  هرامش 

یرهش زبس  یاضف  رظنم و  امیس   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
قرب نایاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  زابهش  حرط   W 104 ناوت  LED ینابایخ ییانشور  غارچ  الاک :  مان 

ددع 34 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6613911111 یتسپ :  دک  ریفس ،  ناروتسر  زا  رتالاب  ناتسدرک  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33160524-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33153661-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم ییانشور   ییانشور وو   نیکرتشم   نیکرتشم هبهب   یناسرورین   یناسرورین تهج   تهج یزاسون   یزاسون وو   هعسوت   هعسوت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1141 14

رهش رهش حطس   حطس یاهکراپ   یاهکراپ ردرد   بصن   بصن تهج   تهج ییانشور   ییانشور یاه   یاه غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5588752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم قبط   - دشاب یم  هباشم  دکناریا   ) هعبات یاهنامتخاس  لک و  هرادا  هتسب  رادم  یاهنیبرود  ینابیتشپ  بصن و   ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوش هداد  تمیق  تسویپ 

1101000278000137 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: 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  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هعبات هعبات یاهنامتخاس   یاهنامتخاس وو   لکلک   هرادا   هرادا هتسب   هتسب رادم   رادم یاهنیبرود   یاهنیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   بصن   بصن  ، ، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجیهال هرامش 7  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکرم   :: 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

5588507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 09111431664 کی  یتناراگاب  هارمه  140N زالبوت روتوم  اب  عبرم  رتم  رادقم 17/16  هب  کی  هجرد  یتناس  یقرب 8  هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004852000003 زاین :  هرامش 

ناجیهال هرامش 7   یا  هفرح  ینف و  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یمیهاربا رفص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  کینوی  هدنزاس  عجرم   1000x1000 mm داعبا یموینیمولآ   cm 8 هغیت دیاس  روتوم  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

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

ناجیهال رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تشر لحمرد  بصن  مزاول  هیلک  اب  لاس و  کی  یتناراگاب  هارمه  140N زالبوت روتوم  اب  عبرم  رتم  رادقم 17/16  هب  کی  هجرد  یتناس  یقرب 8  هرکرک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رنهاب 09111431664 دیهش  یا  هفرحو  ینف  زکرم  یراصنا  دیهش  راولب 

4417634859 یتسپ :  دک  دابآ ،  ییحی  لوا  لگنج  رادرس  نابایخ  - ناجیهال ناجیهال ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42238258-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42238259-013 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنبهار5587391 هحفص 70)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

وردوخ5588306 هحفص 70)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کیکی هجرد   هجرد یتناس   یتناس   88 یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 1171 17

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب ، ناتسرهش زیربت و  بعش  ( IP) لاتیجید هتسب  رادم  نیبرود  یاهمتسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  ، سیورس تامدخ  هیلک  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکدی تاعطق  هیلک  ضیوعت  نیمأت و  ، هیهت هارمه 

1101003636000018 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 
ناتسرهش بعش  9 دادعت : 

1401/07/01 زاین :  خیرات 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

زیربت بعش  9 دادعت : 
1401/07/01 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا.دامن  هعلاطم  تقد  هب  ار  دادرارق  سیون  شیپ  ینف و  تاصخشم  مالعتسا ،  طیارش  دوبدهاوخ ،  دادرارق  داقعنا  اب  مالعتسا  عوضوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم 

5137655198 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  یناقاخ  یوربور خ  ماما  زیربت خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35299258-041  ، 35299257-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35573552-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( IPIP)) لاتیجید لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یاهمتسیس   یاهمتسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ،، سیورس سیورس تامدخ   تامدخ هیلک   هیلک ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 118118

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

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

زا 100 ھحفص 84 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/w8dwwgmknpyez?user=37505&ntc=5587080
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5587080?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یوضر ناسارخ  ناتسا  سدقم  دهشم  هس  هرامش  تشادهب  زکرم   :: 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

5587293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح و  : اه هنیزه  هیلک  دیسررس 1403/05/22 / هب  ازخا 004  دامن  اب  قاروا  یتخادرپ  بصن - زاین  دروم  تاقلعتم  نیبرود و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  هدهعرب  هریغ  بصن و  لاسرا و 

1101091195000027 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  سدقم  دهشم  هس  هرامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ایرآ تراجت  ناله  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   EC-SP2202 لدم نادرگ  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 22 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.NB-P3322 لدم لسکیپ  اگم  تیفیک 3  اب  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
قرش لرتنک  نیتبآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIMS هدنزاس عجرم   VLX130-401-6 لدم  GB 250 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

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

هدنزاس عجرم   TAIKO NET یتراجت مان   CAT6 UTP لدم هکبش  چوس  هب  هکبش  لباک  لاصتا  دربراک   cat6 UTP taiko net تروپ لنپ 24  چپ  الاک :  مان 
ییالاد کباب  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   TAIKO NET

ددع 3 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هریغ بصن و  لاسرا و  لمح و   : اه هنیزه  هیلک  دیسررس 1403/05/22 / هب  ازخا 004  دامن  اب  قاروا  یتخادرپ  بصن - زاین  دروم  تاقلعتم  نیبرود و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 / یناقرز  09151733353  - هدننک نیمات  هدهعرب 

9185837715 یتسپ :  دک  کناب ،  تسپ  بنج   6 مایپ یور  هبور  ( مایپ )8 داشرا ( داشراراولب )1/31 مایخ ، مایخراولب دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37630022-051  ، 37630020-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37630039-051 :: 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

بصن بصن زاین   زاین دروم   دروم تاقلعتم   تاقلعتم وو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1191 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   - یتسویپ مرف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000104000085 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یریسگنت میرم  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   WV-CF102ECCW لدم هتسب  رادم  نیبرود  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   - یتسویپ مرف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5138664611 یتسپ :  دک  لامشغاب ،  هار  راهچ  زا  رتالاب  یلامش  شترا  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3446703-041  ، 35569992-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35566795-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5587724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم رد  لیوحت   - لیبدرا یرادرهش  یروتوم  کراپ  رد  هدافتسا  تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هارو  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000131 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیدزاب لحم  زا  تمیق  یراذگراب  زا  لبق   - دشابیم مالعتسا  هدنرب  هدهعرب  تاروسک  ددرگ -  یراذگراب  روتکاف   - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 120120

لحم لحم ردرد   لیوحت   لیوحت  - - لیبدرا لیبدرا یرادرهش   یرادرهش یروتوم   یروتوم کراپ   کراپ ردرد   هدافتسا   هدافتسا تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 12 112 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یپارت لس  یژولوتامه و  ، یژولوکنا هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالقا ریاس  و   ، POE تروپ چوس 8   ، IP لسکیپ اگم  تلاب 5و 2  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030448000186 زاین :  هرامش 

یپارت لس  یژولوتامه و  یژولوکنا  هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
دیدرگ تسویپ  یتساوخرد  یاهالاک  لماک  تاصخشم  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713131 یتسپ :  دک  یپارت ،  لس  یژولوتامه و  ، یژولوکنا هدکشهوژپ  یتعیرش  رتکد  ناتسرامیب  دمحا  لآ  لالج  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88353036-021  ، 88220045-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88220045-021 :: 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

ماج 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 10 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع هب 15 8 هدعاق 30  لیم و  قرو 3  یرتم  یهجو 40  تشه  هیاپ  ددع * نیبرود 2 یهجو  تشه  لکد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030028000013 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  ماج  تبرت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   MPXWBTA لدم هتسبرادم  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب 20 و رطق 35  اهتنا و  ات  رتم  عافترا 6  زا  نابدرن  لیم و  فک 20  هحفص  اب  اتسیا  دوخ  لیم  قرو 5  رتم  عافترا 15  اب  نیبرود  یهجو  تشه  لکد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع هب 15 8 هدعاق 30  لیم و  قرو 3  یرتم  یهجو 40  تشه  هیاپ  ددع * ماددیپسا 2 بصن  یارب  ییاصع  کتسد 

9571947198 یتسپ :  دک  ماج ،  تبرت  یرادرهش  ادهش - نادیم  ماج - تبرت  یوضر - ناسارخ  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52527911-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52527915-051 :: 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

POEPOE  تروپ تروپ   88 چوس   چوس  ،  ، IPIP لسکیپ   لسکیپ اگم   اگم   22 وو   55 تلاب   تلاب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 122122

یهجو یهجو تشه   تشه هیاپ   هیاپ نیبرود   * * نیبرود یهجو   یهجو تشه   تشه لکد   لکد ناونع : : ناونع 123123

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا یا  هقطنم  قرب  نکسم  ینواعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5588074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  کرادم  قبط  یریوصت -  تراظن  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و  یکدی  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000122 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CF294E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار دوخ  یداهنشیپ  تمیق  هعلاطم و  تقد  هب  ار  تسویپ  کرادم  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  تسیاب  یم  هدنهد  داهنشیپ.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یراذگراب  اضما  رهم و  زا  سپ  ار  کرادم  هیلک  هدومن و  هئارا  نآ  ساسا  رب 

8173751387 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  الاب ، غابراهچ  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردامرفراک هرامشابرتشیب 09171140984. تاعالطا  تسویپ - کرادم  قبط  تارباخم  تنواعمرورس  قاتا  یتراظن  یاهنیبرود  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دادرارق داقعنا.تسا  راتخم  داهنشیپدات  ایدر 

1101001105001391 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/06/26 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا و ینمیادات  همانیهاوگو  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگدننام  یتکرش  کرادم  ندوب  اراد.ددرگ  یراذگراب  لیمکت و  اهب  مالعتسا  مرف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب تفن  ترازو  تسارح  نامزاسدات  تسیل  رد  وددرگ  یراذگراب 

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

32469034-076  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس یکدی   یکدی مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 124124

رورس رورس قاتا   قاتا یتراظن   یتراظن یاهنیبرود   یاهنیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 125125

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکشزپنادند هدکشناد  للملا  نیب  سیدرپ   :: 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   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ دیدزاب  زا  سپ  تسویپ  تاصخشم  قبط  هدکشناد  هتسبرادم  نیبرود  ( دادرارق  |) ینابیتشپ یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلامآ  09128705272 ددرگ همیمضاجکی  روتکاف 

1201090580000002 زاین :  هرامش 
یکشزپنادند هدکشناد  للملا  نیب  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417653761 یتسپ :  دک  سیدرپ ،  یکشزپنادند  هدکشناد  ناهام  کراپ  یور  هب  ور  ناهام  نابایخ  دابآ  لدبع  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55844460-021  ، 55845425-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55845525-021 :: 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

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: 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   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5588615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریگدزد یتظافح  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001186000182 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مالعتسا طیارش  قبط  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روما قیرط  زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  یالاک  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  هام  راهچ  دودح  رد  هدنرب )  تکرش  هدنیامن  یریگیپ  اب  یلام ( 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود (( دادرارق دادرارق  |)  |) ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126

ریگدزد ریگدزد یتظافح   یتظافح متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 100 ھحفص 89 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/f3p7q6nxmmr43?user=37505&ntc=5588532
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5588532?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/55mch2x7sk6w4?user=37505&ntc=5588615
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5588615?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  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 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

5588616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ قبط   ) یریوصت تراظن  زکرم  ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000123 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا دیدزاب  روتکاف و  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یرونا یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  عون  زا  قیقد  عالطا  تهج 

09012606867 سامت :  هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه  یبناج و  اه  هنیزه 

تامدخ الاک و  دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: 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

(( تسویپ تسویپ قبط   قبط  ) ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن زکرم   زکرم ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: 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 17 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  زکارم  ریگدزدو  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003089000060 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

تسویپ تسیل   1 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ ءاضما  رهمو  یراذگ  تمیق  قیقدو  لماک  تروصب  تسویپ  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3413976995 یتسپ :  دک  یا ،  هفرح  ینف  شزومآ  لک  هرادا  اهلگ  هچوک  بنج  یلامش  سردم  راولب  نیوزق  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33353001-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341005-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط زکارم   زکارم ریگدزدو   ریگدزدو هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 129129

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

مق ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد   :: 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 11 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030009000003 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یسیعالم یریذع  دمحا  هدننک  هضرع  عجرم   VIVOTEK یتراجت مان   FD 8361 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

شار تراجت  ماسر  هدننک  هضرع  عجرم   HRUI یتراجت مان   HR901-AFG-242S-300 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.دوش هداد  تمیق   FD 9380-H لدم امتح  کتویو  نیبرود  یارب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  رثوک -  عمتجم  شبن  تسپ -  یادهش  یرتم  نابایخ 60  یلع -  دیس  هاش  هدازماما  نادیم  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3719145679

37179142-025  ، 37179102-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37179115-025 :: 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

تشه5587673 هیاپ  ددع * ماددیپسا 2 بصن  یارب  رتم و  عافترا 15  اب  نیبرود  یهجو  تشه  لکد 
ددع هب 15 8 هدعاق 30  لیم و  قرو 3  یرتم  یهجو 4 

هحفص 70) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یناشن5588426 شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  هکبش -  اتید  چیئوس  یلاتیجید -  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ 
قیرح دض  لباک   - P.V.C قیاع اب  ناشفا  قرب  میس  - 

هحفص 42) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هعبات5588752 یاهنامتخاس  لک و  هرادا  هتسب  رادم  یاهنیبرود  ینابیتشپ  بصن و   ، هحفص 70)دیرخ هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) wimwim  " " 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

5587554(WIM  ) تکرح لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادهگن  اقترا و  هحفص 17)ریمعت ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

نیبرود نیبرود تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 130130

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  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   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس هچراپکی  تهج.دشاب  یم  ایاب  هدننک  شوماخ  یضاقتم  رظن  دروم  دنرب..تسویپ  تاصخشم  قبط  هدننک  شوماخ  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامرف مالعا  ار  دنرب  نیمه  تمیق  افطل 

1101091645001373 زاین :  هرامش 
ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایاب تعنص  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  ردنلیس  یدنب  هتسب  عون   kg 6 تیفرظ قیرح  ءافطا   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ددع 19 دادعت : 

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

زور رثکادح 10  شورف  باسحتروص  الاک و  تفایرد  زا  سپ  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37293081-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: 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

ایاب5587241 هدننک  شوماخ  یضاقتم  رظن  دروم  دنرب..تسویپ  تاصخشم  قبط  هدننک  شوماخ  عاونا 
.دامرف مالعا  ار  دنرب  نیمه  تمیق  افطل  یزاس  هچراپکی  تهج.دشاب  یم 

هحفص 93) قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

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

کی5588767 هجرد   GSE ای یلنتسا  لبود  فک  یمرچ  همین  هحفص 42)شکتسد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لاکیناکم5588772 صوصخم  هحفص 42)شکتسد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

افطل افطل یزاس   یزاس هچراپکی   هچراپکی تهج.دشاب   تهج.دشاب یمیم   ایاب   ایاب هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ یضاقتم   یضاقتم رظن   رظن دروم   دروم دنرب..تسویپ   دنرب..تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ عاونا   عاونا ناونع : : ناونع
.دامرف .دامرف مالعا   مالعا ارار   دنرب   دنرب نیمه   نیمه تمیق   تمیق

131131
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   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 دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناشن5587266 شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  هحفص 35)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتایلمع5587390 هقطنم  رد  شزوما  یزادنا و  هار  بصن و  هارمه  هب  قیرح  نالعا  تازیهجت  هحفص 42)مالقا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5587592 مالعا  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  یراکنامیپ  ماجنا  هحفص 11)یراذگاو  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5587607SMOKE DETECTOR(42 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هحفص 42)روتکتد5587728 قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن5588426 شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  هکبش -  اتید  چیئوس  یلاتیجید -  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ 
قیرح دض  لباک   - P.V.C قیاع اب  ناشفا  قرب  میس  - 

هحفص 42) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

یتایلمع5587390 هقطنم  رد  شزوما  یزادنا و  هار  بصن و  هارمه  هب  قیرح  نالعا  تازیهجت  هحفص 42)مالقا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5587607SMOKE DETECTOR(42 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هحفص 42)روتکتد5587728 قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5588023isolator model hid 2062(42 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریگدزد5588615 یتظافح  هحفص 83)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5588644 تسیل  قبط  زکارم  ریگدزدو  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  بصنو  هحفص 83)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش5587264 تحت  زاس  هریخذ  هاگتسد  هحفص 49)رواپ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسا یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لمح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/31هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/06/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588338 :: هرازه هرازه :: 1401/06/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ یجاح   - سابعردنب هار  سیلپ  یساسا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 25.289.616.452 

لایر نیمضت 1.264.480.823   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: 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

هار5588338 سیلپ  یساسا  هحفص 95)تاریمعت  دنب  ( دنب هار   هار

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنبهار5587391 هحفص 70)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

وردوخ5588306 هحفص 70)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

هار هار سیلپ   سیلپ یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 132132
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5588133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هواک یتراجت  مان   kg 1273 نزو  KS 2000 لدم ینغور  گنر  تقرس  دض  قودنص  واگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000150 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
هواک یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  هواک  یتعنص  هدنزاس  عجرم  هواک  یتراجت  مان   kg 1273 نزو  KS 2000 لدم ینغور  گنر  تقرس  دض  قودنص  واگ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032234-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تقرس دض   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هواک5588133 یتراجت  مان   kg 1273 نزو  KS 2000 لدم ینغور  گنر  تقرس  دض  قودنص  هحفص 96)واگ  تقرس  ( تقرس دضدض  

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هواک هواک یتراجت   یتراجت مان   مان   kgkg  12731273  نزو نزو   KSKS   20002000 لدم   لدم ینغور   ینغور گنر   گنر تقرس   تقرس دضدض   قودنص   قودنص واگ   واگ ناونع : : ناونع 133133
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001017000018 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5587464 :: هرازه هرازه :: 1401/06/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم  دانسا  رد  جردنم  تاصخشم  طیارش و  قباطم   ALL in one هنایار هاگتسد  دیرخ 1300  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نکسم  کناب  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  رازفا و  تخس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 2,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   11,200,000,000 نیمضت :  غلبم 
08:00 تعاس : 1401/09/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یداه ) یقرش ناغمرا  نابایخ  - رایدنفسا هارراهچ  زا  رتالاب  (- ندرج  ) الدنام نوسلن  راولب  نارهت -  ، 1917793561 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
.تاصقانم تالماعم و  لوبق  یلاع  هتیمک  هناخریبد  هقبط 2  کالپ 8- ( - زیورپ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارداص  هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5587796 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SRX550 لاوریاف هاگتسد  ود  یارب  هلاس  هس  سنسیال  زا  ینابیتشپ  یزادناهار و  بصن ، دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003078000019 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  هارمه  هب  مزال  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1513835711 یتسپ :  دک  تارداص ،  هعسوت  کناب  شبن خ 15 - ریصق - دمحا  خ  نیتناژرآ - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81923431-021  ، 81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ALL in oneALL in one هنایار   هنایار هاگتسد   هاگتسد   13001300 یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 134134

سنسیال سنسیال زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 135135
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نالیگ ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  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 11 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5588455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003118000112 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم  - 

دشاب هتشاد  تقباطم  رظن  دم  یالاک  اب  هک  دامرف  تکرش  یدکناریا  اب  افطل 
.دوشیمن ماجنا  مرتحم  ناگدننک  تکرش  زا  لوصحم  دیرخ  تروصنیا  ریغ  رد 

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

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

دشاب یم  یدقن  تروص  هب  تخادرپ  شور   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هیلخت  لمح و  هنیزه 

دشاب هدش  هئارا  تاصخشم  قبط  درادناتسا و  ناشن  یاراد  تسیاب  یم  الاک 

4157679186 یتسپ :  دک  یدعس ،  نابایخ  یاهتنا  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33127240-013  ، 33120039-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33123581-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

.مپسا5587223 یتنآ  سوریو و  یتنآ  سنسیال  دیرخ.نژیسکا  رورس  لیمیا  هلاسکی  سنسیال  هحفص 23)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاسون5587296 عماج  متسیس  رازفا  هحفص 23)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اه و5587394 ¬ یگژیو اب  ینامزاس  ناسر  ¬ مایپ رازفامرن  ینابیتشپ  یزادناهار و  بصن ، یرادیرخ ،
.دادرارق ( 1  ) تسویپ یصاصتخا  یمومع و  طیارش 

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5587464ALL in one هنایار هاگتسد  یا 1300  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 96)هصقانم  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

رهش5587506 میرح  یزیمم  کالما  تاعالطا  کناب  هحفص 5)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

رورس رورس ناونع : : ناونع 136136
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5587563 ( کیتنج ریواصت (  تیریدم  رازفا  مرن  سنسیال  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 23)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5587607SMOKE DETECTOR(42 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

شیوداپ5587668 سوریو  یتنآ  ناونع  یتینما  رازفا  مرن  هحفص 23)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5587694EPM راکهار زا  هدافتسا  تیلباق  اب  اه  هژورپ  تاعالطا  لدابت  تخاسریز  تشادهگن  داجیا و 
تفاسورکیام

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

روتکاف5587730 - دشابیم داد  رارق  تروصب  ارجا   - یتسویپ طیارش  قبط  سوریو  یتنا  سنسیال  دیرخ 
ددرگ یراذگراب  تیحالص  هگربو 

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنسیال5587796 زا  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 96)دیرخ ، رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یرازفا و5587864 مرن  ینابیتشپ  و  ( Firmware(OS اه و یرادرب  هرهب  هناورپ  یناسرزورب  نیمات و 
ASA لاوریاف هاگتسد  ود  زا  یرازفا  تخس 

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنارفنک5588013 وئدیو  یموب  یرازفا  مرن  تخاس  ریز  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  دیرخ ، هحفص 5)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رایس5588076 هحفص 23)نفلت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اهرازفا5588230 مرن  هعسوت  یاه  باسحتروص  رازفا و  مرن  بایزرا  رواشم  هحفص 23)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5588254Kaspersky Endpoint Security for Business ADVANCED(23 هحفص یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رگ5588309 لیلحت  یرازفا  مرن  هناماس  هارمه  هب  ( GPS  ) دنمشوه یشزرو  شوپالاب  تازیهجت  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زکرمتم و5588389  BI هناماس دیلوت  یناتسا و  زاگ  یاه  تکرش  نیکرتشم   BI هناماس ینابیتشپ  تامدخ 
نیکرتشم یعیمجت  هداد  هرابنا 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتسویپ5588415 تاصخشم  قبط   RFP ساسارب هژورپ  لرتنک  یرادباسح  رازفا  مرن  هحفص 23)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 96)رورس5588455 رازفا  ( رازفا مرن   مرن
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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

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

5588464tableau و tableau desktop ینامز دودحمان  هخسن   tableau رازفا مرن  سنسیال  دیرخ 
ربراک ود  یارب   prep

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کرادم5588490 قبط  نآ  یور  رب  ستیاس  زوجم  رودص  دنیارف  یزادنا  هار  رازفا BPMS و  مرن  دیرخ 
تسویپ

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

تاقلعتم5587588 یریوصت و  تراظن  یاه  نیبرود  هحفص 17)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت5588074 تراظن  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و  یکدی  مزاول  هحفص 83)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5588616( تسویپ قبط   ) یریوصت تراظن  زکرم  ینابیتشپ  هحفص 83)دادرارق  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

کی5588507 هجرد  یتناس  یقرب 8  یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 82) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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