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

( یهگآ دادعت 1  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 12

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

( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 14  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 21

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

140 1140 1 دادرم   دادرم   3030 هبنشکی   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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
(( 1313))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((3434))

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

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

زا 40 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 11  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 27

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا مشچ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 25

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یاه  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

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

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

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تعاس 16  ات  راشتنا  خیرات  زا  : تیاس زا   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشکی 

ایوپ داصتقا   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 16   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602013 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشراهچ  زور  تعاس 10   - 1401/06/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

بلقت فشک  یسرزاب و  عماج  هناماس  یتناراگ  یزادنا و  هار  یزاس ، یشرافس  یزاس ، هدایپ  نیمأت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

 - رهمگرزب نابایخ  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  : اه تکاپ  هئارا  هصقانم و  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  راذگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
هدیازم تاصقانم و  اهدادرارق ،  هریاد  تامدخ -  تاکرادت و  لک  هرادا  نواعت  هعسوت  کناب  کالپرفظم 14 - ناردارب  نابایخ  شبن 

:: 61032243 و 1456 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بلقت بلقت فشک   فشک وو   یسرزاب   یسرزاب عماج   عماج هناماس   هناماس یتناراگ   یتناراگ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار یزاس ، ، یزاس یشرافس   یشرافس یزاس ، ، یزاس هدایپ   هدایپ نیمأت ، ، نیمأت ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 40 ھحفص 4 
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نارهت یرادرهش  هب  هتسباو  نارهت  کیفارت  لرتنک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  لوا  تبون  دیدمت  یهگا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401-18 و 1401-19 یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 13/30  ات  رثکادح   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن راذگاو  برجم  طیارش و  دجاو  تکرش  هب  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  ریز  تاعوضوم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیلک نیماتو  طبترم  زایندروم  تایلمع  رگید  نارهت و  رهش  یبرغ  هنهپ  رد  ریذپ  همانرب  دنمشوه و  ییامنهار  یاه  غارچ  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  یارجا  - 1401-18

زایندروم تاعطق  تازیهجت و 
زایندروم تاعطق  تازیهجت و  هیلک  نیماتو  طبترم  زایندروم  تایلمع  رگیدو  رالوس  یقرب و  نز  کمشچ  ییامنهار  یاه  غارچریمعتو  یرادهگن  تایلمع  یارجا  - 1401-19

هار و هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  ورین  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  تعنص  هتشر  هیاپ 5  لقادح  هب  طوبرم  یراکنامیپ  تیحالص  زارحا  ربتعم  یهاوگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدنب هبتر  تیحالص و  زارحار  بتعم  یهاوگ  هئارا  ای  تاعلاطا و  یروانف  تاطابترا و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  تازیهجت  تاسیسات و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  یربارت 

همانرب و نامزاس  زا  هرداص  ینابیتشپ  تامدخ  هتشر  هبتر 2  لقادح  ای  یتعنص  نویساموتا  یاه  مسیس  هتشر  هبتر 2  لقادح  هب  طوبرم  یکیتامروفنا  یاه  تکرش 
هصقانم  عوضوم  اب  طبترم  ناینب  شناد  یاه  تکرش  یتلود و  یاه  تکرش  نارهت  یرادرهش  هب  هتسباو  یاه  تکرش  زجب  روشک  هجدوب 

نابایخ هبعش  رهش  کناب  دزن  هرامش 700820743048  هدرپس  باسح  هب  یدقن  زیراو  شیف  ای  ور  بتعم  یکناب  همانتنامض  تروصب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  غلبم 
نارهت  کیفارت  لرتنک  تکرش  مان  هب  دک 477  یلامش  رگراک 

لرتنک تکرش  مان  هب  دک 477  یلامش  رگراک  نابایخ  هبعش  رهش  کناب  دزن  هرامش 700811140964  هدرپس  باسح  هب  لایر  غلبم 3.000.000  زیراو  زا  سپ  دانسا  دیرخ 
نارهت  کیفارت 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  هصقانم  یهگا  پاچ  هنیزه 

کیفارت لرتنک  تکرش  یاهدادرارق  روما  هقبط 8  هلال  یتاقبط  گنیکراپ  هلال  کراپ  یلامش  علض  یوربور  یمطاف  رتکد  دیهش  نابایخ  نارهت  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
نارهت 

89186030-88972891  - 89189 :: نفلت :: trafficcontrol.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریذپ ریذپ همانرب   همانرب وو   دنمشوه   دنمشوه ییامنهار   ییامنهار یاه   یاه غارچ   غارچ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یرادرهش  هب  هتسباو  نارهت  کیفارت  لرتنک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

17-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهاهرامش جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم تعاس 13:30عبنم ات  رثکادح   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات طبترم و  زایندروم  تایلمع  رگید  نارهت و  رهش  یقرش  هنهپ  رد  ریذپ  همانرب  دنمشوه و  ییامنهار  یاه  غارچ  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زایندروم تاعطق  تازیهجت و  هیلک 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 5/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نویساموتا دنیامن  تفایرد  دیسرو  هئارا  نارهت  کیفارت  لرتنک  یاه  متسیس  هتشر  هبتر 3  لقادح  هب  طوبرم  یکیتامروفنا  یاه  تکرش  یدنب  هبتر  تیحالص و 

دشاب یمن  لوبق  لباق  یتنرتنیا  تروص  هب  هوجو  زیراو  تسا  رکذ  هب  مزال  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  هرداص  ینابیتشپ  تامدخ  هتشر  هبتر 2  لقادح  ای  یتعنص 
نارهت یرادرهش  هب  هتسباو  یاه  تکرش  زجب  روشک 

لایر دانسا 3/000/000  دیرخ  غلبم 

رب هصقانم  یهگآ  پاچ  هنیزه  نینچمه  .تسا  راتخم  گنیکراپ  هلال  کراپ  یلامش  علض  یوربور  یمطاف ، رتکد  دیهش  نابایخ  نارهت ، : دانسا تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
نارهت کیفارت  لرتنک  تکرش  یاهدادرارق  روما  راب ،  هقبط  ةلال ، یتاقبط  دشاب  یم  هصقانم  هدنرب  هدهع 

89186030-88972891 :: 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

دنورا یج  تفن  شیالاپ  سلطا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

30-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/02هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم خرومعبنم تعاس 12:00  ات  رثکادح   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - ینیمخ ماما  ردنب  ریق  یزاس  هریخذ  دیلوت و  تنلپ  هژورپ  زاین  دروم   on/off valve نیمات دراد «  رظن  رد  دنورا  یج  تفن  شیالاپ  سلطا  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  ناگدننک  نیمات  ناگدنزاس  هب  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  دوخ  تفن »  ترازو  تسیل  رودنو  دات  دروم  ناگدنزاس  زا  رهشهام 

تنامض هئارا  لابق  رد  دادرارق  غلبم  لک  زا   ٪40: دادرارق تخادرپ  شیپ  رادیرخ  هیغالبا  زا  سپ  یمیوقت  زور  رثکادح 120  : مالقا لیوحت  نامز  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رد تیوضع  .هباشم 3 - یراک  هقباس  نتشاد  .یقوقح -  تیصخش  نتشاد  دنشاب -: لیذ  طیارش  زئاح  تسیاب  یم  هصقانم  رد  تکرش  نایضاقتم  ربتعم  یکناب  همان 

| .تفن ترازو  تسیل  رودنو 

هرامش هقبط 5 . کالپ 74 ، یمارهب ، کباب  دیهش  نابایخ  یدرگتسد  نابایخ  زا  رتالاب  رصع ، یلو  نابایخ  نارهت ، : تاداهنشیپ تاکاپ  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
.تاکرادت نیمات  دحاو  یلخاد 117 -   88657463 ، 88654815: سامت

:: نفلت :: www.atlasjeyarvand.comنفلت 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

ریذپ ریذپ همانرب   همانرب وو   دنمشوه   دنمشوه ییامنهار   ییامنهار یاه   یاه غارچ   غارچ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 33

ریق ریق یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ وو   دیلوت   دیلوت تنلپ   تنلپ هژورپ   هژورپ زاین   زاین دروم   دروم   on/off valveon/off valve نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  هدرپس  ذخا  اب   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHS-0145807-T34 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5602321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

INDI CATOR دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.BAORCO.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5602070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FIRE DETECTION CONTROL PANEL COMPANY NOTIFIER دیرخ 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

INDI  CATORINDI  CATOR دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

FIRE DETECTION CONTROL PANEL COMPANY NOTIFIERFIRE DETECTION CONTROL PANEL COMPANY NOTIFIER دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095611000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602075 :: هرازه هرازه :: 1401/06/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش  یلیر  لقنو  لمح  نامزاس  ود  طخ  یاه  هاگتسیا  قیرحءافطا  DWP و  ژاپمپ متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، لمح ، نیمات ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلیر )  لقن  لمح و  نامزاس  ) زاریش یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

زاریش یلیر  لقنو  لمح  نامزاس  ود  طخ  یاه  هاگتسیا  قیرحءافطا  DWP و  ژاپمپ متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، لمح ، نیمات ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,750,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1401/09/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش یلیر  لقن  لمح و  نامزاس  راگنربخ ، نابایخ.زاریش   ، 7193689711 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: 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

ناجریس دالوف  ناهج  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

نیمات ناراکنامیپ و  هیلوا  یبایزرا  ییاسانش و  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
ناگدننک

1401/05/29 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش نیا  خیرات  زا  یراک  زور  تفه  تدم  فرظ  یگداما  مالعا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5602653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یقرب  تاسیسات  گنیپیاپ و  قیقد ، رازبا  قرب و  لاکیناکم ، یاه  شخب  رد  ار  ناجریس  هرامش 2  ءایحا  هژورپ  تازیهجت  لایرتم  نیمات  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  تیحالص  اب  طیارش و  دجاو  ناگدننک  نیمات 

 REFRACTORY MATERIAL CASTABLE
REFRACTORY MATERIAL INSULATING FIREBRICK & MORTAR

REFRACTORY MATERIAL SUPER DUTY BLAST FURNACE QUALITY FLREBRICK
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  و ... 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  ناراکنامیپ و ...  ناگدننک و  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهگ لگ  یصاصتخا  هداج  رتمولیک 3  زاریش  - ناجریس هداج  رتمولیک 50  ناجریس ، ناتسرهش  رد  عقاو  ناجریس  دالوف  ناهج  عمتجم  تکرش  هناخراک   :: سردآ سردآ

ای یردان  یاقا   02186082946 یلخاد 638 -   02188609064 :: نفلت نفلت
داژنرگسع یاقا   02186084633

www.Sjsco.ir www.canymes.com :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: tender.srem@mmte.irسکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لقن لقن وو   لمح   لمح نامزاس   نامزاس ودود   طخطخ   یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا قیرحءافطا   قیرحءافطا وو     DWPDWP ژاپمپ ژاپمپ متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ، ، بصن لمح ، ، لمح نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 77

ءایحا ءایحا هژورپ   هژورپ تازیهجت   تازیهجت لایرتم   لایرتم نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یرادرهش  یلیر  لقن  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SH- 1401/249 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا  زور  تدم 5  فرظ  ات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم خرومعبنم تعاس 10  ات   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602735 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1401/06/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش یلیر  لقن  لمح و  نامزاس  ود  طخ  یاه  هاگتسیا  قیرح  ءافطا  ژاپمپ DWP و  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، لمح ، نیمات ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  5: ارجا تدم 

رد هباشم  راک  ماجنا  هقباس  یاراد  تازیهجت و  تاسیسات و  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح  یراکنامیپ  همانیهاوگ  یاراد  ناگدننک  نیمات  ناگدننک و  دیلوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ود راشتنا  هنیزه  لایر -  نیمضت 3.750.000.000  غلبم  یعامتجا -  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  دیئات  ربتعم  یهاوگ  هئارا  نمض  هتشذگ و  لاس  ود 

.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  تبون 

هموح  زاریش و  یلیر  لقن  لمح و  نامزاس  هناخریبد  ینیوآ ، دیهش  نابایخ  شبن  راگنربخ ، نابایخ  زاریش ، لیوحت :  :: سردآ سردآ
یگرزب هد  نادیهش  لپ  لباقم  ینیوآ  دیهش  نابایخ  راگنربخ ، نابایخ  زاریش ، : یناشن هب  هموح  زاریش و  یرادرهش  یلیر  لقن  لمح و  نامزاس  : امرفراک

هرامش هب  کالپ 12  راطع  نابایخ  کنو ، نادیم  زا  رتالاب  رصع ، یلو  نابایخ  نارهت ، : یناشن هب  یناشن  هب  ناریا  وکننوم  رواشم  نیسدنهم  تکرش  : رواشم نیسدنهم 
سامت 02181967002 و 02181967064

15-07136292111 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07136272092 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نایوگدنت دیهش  یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  ماوت  لوا  تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/700 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12  ات  خروم 1401/5/29  زا   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم تعاس 12  ات   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602092 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11/30   - 1401/06/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تارباخم  لکد  بصن  ماکلت و  تارباخم و  یاه  قاتا  یزاسدرادناتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  هصقانم 6  هوضوم  یارجا  تدم  - 

لایر  نیمضت 1.203.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هصقانم  دانسا  رد  هدش  مالعا  باسح  هب  هجو  زیراو  یکناب  همانتنامض 

یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ 
یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، هرادا  یوس  زا  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ 

اه نامیپ  یقوقح و  روما  ینابیتشپ  یرادا  تیاس  یداصتقا  هژیو  هقطنم  ینیمخ  ماما  ردنب  سردآ  هب  نایوگدنت  دیهش  یمیشورتپ  تکرش   :: سردآ سردآ

06152172784 :: نفلت :: https://tender.stpc.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

اهاه هاگتسیا   هاگتسیا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو     DWPDWP  ژاپمپ ژاپمپ متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ، ، بصن لمح ، ، لمح نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 99

تارباخم تارباخم لکد   لکد بصن   بصن وو   ماکلت   ماکلت وو   تارباخم   تارباخم یاه   یاه قاتا   قاتا یزاسدرادناتسا   یزاسدرادناتسا 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 40 ھحفص 9 
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نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  هچراپکی )  یبایزرا  ( اب  نامزمه  دیدجت  یهگا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش هصقانم  دانسا  تفایرد  ینامز  تلهم   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/06/06 هبنشکی  زور  تعاس 16  ات  راشتنا  خیرات  زا  : تیاس

ون تراشب   :: عبنم زورعبنم تعاس 16  : تادنتسم هئارا  ینامز  تلهم   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/06/19 هبنش 

5602765 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  تعاس 10  : اه تکاپ  شیاشگ  نامز   - 1401/06/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/06/23

تاکرادت هناماس  قیرط  زا  رتور  هاگتسد  ود  تنامض  دیرخ و  تهج  ار  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کناب کالپ 14 - .رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  .رهمگرزب  نابایخ  .رصعیلو  نابایخ  نارهت -  : اه تکاپ  هئارا  هصقانم و  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد   :: سردآ سردآ
هدیازم تاصقانم و  اهدادرارق ، هریاد  .تامدخ  تاکرادت و  لک  هرادا  نواعت .  هعسوت 

1456-61032243 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

فشک5602013 یسرزاب و  عماج  هناماس  یتناراگ  یزادنا و  هار  یزاس ، یشرافس  یزاس ، هدایپ  نیمأت ،
بلقت

هحفص 4) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ریذپ5602087 همانرب  دنمشوه و  ییامنهار  یاه  غارچ  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  هحفص 4)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ریذپ5602089 همانرب  دنمشوه و  ییامنهار  یاه  غارچ  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  هحفص 4)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

رتور رتور هاگتسد   هاگتسد ودود   تنامض   تنامض وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 40 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001004572000036 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:30عبنم تعاس :   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602484 :: هرازه هرازه :: 1401/06/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد کی  ریغتم و  مایپ  ولبات  هدزاود  یرادهگن  ینابیتشپ و  هداد ،  لاسرا  تینما  نیمأت  یکیزیف و  یزاس  نمیا  یزادنا ،  هار  بصن ،  دیرخ ،  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  امن  کیفارت 

نارهت  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریغتم و مایپ  ولبات  هدزاود  یرادهگن  ینابیتشپ و  هداد ،  لاسرا  تینما  نیمأت  یکیزیف و  یزاس  نمیا  یزادنا ،  هار  بصن ،  دیرخ ،  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

نارهت ناتسا  یظافحتسا  هزوح  امن  کیفارت  هاگتسد  کی 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم 

09:00 تعاس : 1401/09/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لمح یرادهار و  لک  هرادا  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ  هارراهچ  هب  هدیسرن  دنوامد  نابایخ  نارهت   ، 1647815981 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  و 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریغتم ریغتم مایپ   مایپ ولبات   ولبات هدزاود   هدزاود یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هداد ،  ،  هداد لاسرا   لاسرا تینما   تینما نیمأت   نیمأت وو   یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 40 ھحفص 11 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

T-MA100-401-5-9 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/03هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

قرش  :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602806 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

صاخشا قیرط  زا  دابآرهم  یللملا  نیب  هاگدورف  اهدنبهار ) اه ، یقرب  هلپ  اهروسناسآ ، رفاسم (  لاقتنا  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  سیورس ، یربهار ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طیارش دجاو  یقوقح 

لایر نیمضت 924/000/000  غلبم   :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریذپ5602087 همانرب  دنمشوه و  ییامنهار  یاه  غارچ  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  هحفص 4)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ریذپ5602089 همانرب  دنمشوه و  ییامنهار  یاه  غارچ  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  هحفص 4)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ینابیتشپ و5602484 هداد ،  لاسرا  تینما  نیمأت  یکیزیف و  یزاس  نمیا  یزادنا ،  هار  بصن ،  دیرخ ، 
ریغتم مایپ  ولبات  هدزاود  یرادهگن 

هحفص 11) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رفاسم5602806 لاقتنا  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  سیورس ، هحفص 12)یربهار ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رفاسم رفاسم لاقتنا   لاقتنا تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت سیورس ، ، سیورس یربهار ، ، یربهار ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 40 ھحفص 12 
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تراجت ندعم و  تعنص  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیامح نامزاس  یسرزاب  هناماس  هعسوت  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000003000054 زاین :  هرامش 

تراجت ندعم و  تعنص  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88898074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتروپ ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000003000053 زاین :  هرامش 

تراجت ندعم و  تعنص  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88898074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیامح تیامح نامزاس   نامزاس یسرزاب   یسرزاب هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 1414

لاتروپ لاتروپ ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 40 ھحفص 13 
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ناتسزوخ یسانشاوه  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 18 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602169 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط  ناتسزوخ  ناتسا  یسانشاوه  شیاپ  هکبش  طابترا  یرادهگن  نیمات و  ءاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005461000024 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165813835 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یسانشاوه  لک  هرادا  هاگدورف  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34443044-061  ، 4443044-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34450032-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یسانشاوه   یسانشاوه شیاپ   شیاپ هکبش   هکبش طابترا   طابترا یرادهگن   یرادهگن وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 40 ھحفص 14 
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روشک یرادزیخبآ  عتارم و  اهلگنج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هتفرگ  سامت  یتاداس  یاقآ  هرامش 09111933759 اب  زاین  تروص  رد   . دامرف هجوت  تسویپ  لیاف  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یعیبط  عبانم  یاه  هصرع  ششوپ  تارغت  ماگنهب  شیاپ  دنمشوه - تبقارم  شیاپ و  حرط 

هصرع هب  زواجت  بیرخت و  زا  یریگولج  فده  اب  یعیبط -  عبانم  یاه  هصرع  تارغت  یزاسراکشآ  یا و  هراوهام  ریواصت  راکدوخ  تفایرد  یارب  یا  هناماس  یزادنا  هار 
یعیبط  عبانم  یاه 

لایر نویلیم  دروآرب 12100 
1201003031000021 زاین :  هرامش 

روشک یرادزیخبا  عتارم و  اهلگنج   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
.دوش هتفرگ  سامت  یتاداس  یاقآ  هرامش 09111933759 اب  زاین  تروص  رد   . دامرف هجوت  تسویپ  لیاف  هب  - 

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

1401/06/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هتفرگ  سامت  یتاداس  یاقآ  هرامش 09111933759 اب  زاین  تروص  رد   . دامرف هجوت  تسویپ  لیاف  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1955756113 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  بنج  یتیس - ینیم  زا  دعب   - شترا هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23563510-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22488492-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعیبط یعیبط عبانم   عبانم یاه   یاه هصرع   هصرع ششوپ   ششوپ تارغت   تارغت ماگنهب   ماگنهب شیاپ   شیاپ دنمشوه - - دنمشوه تبقارم   تبقارم وو   شیاپ   شیاپ حرط   حرط ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 40 ھحفص 15 
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هاشنامرک ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یاهراغ  رولف  نوف و  هعلاطم  یتظافح و  یدنب  هدر  نعت  تاعالطا ،  تبثو  یروآ  عمج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003367000017 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715669446 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یرتسگداد  بنج  - ردص یدهلا  تنب  راولب  یادتبا  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38230060-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38236738-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یاهراغ   یاهراغ رولف   رولف وو   نوف   نوف هعلاطم   هعلاطم وو   یتظافح   یتظافح یدنب   یدنب هدر   هدر نعت   نعت تاعالطا ،  ،  تاعالطا تبثو   تبثو یروآ   یروآ عمج   عمج ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 40 ھحفص 16 
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نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5602556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هارمه هب  هخسن  نیرخآ   MIL یاهدرادناتسا جیکپ  رازفا -  مرن  سیباتید و  تیدپآ  نیرخآ  هارمه  هب  یسدنهم  یاهدادناتسا  جیکپ  نیمات -  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رازفا مرن  سیباتید و 

MIL یسدنهم و یاهدادناتسا  جیکپ  تهج :  اهب  مالعتسا 
1201093567000421 زاین :  هرامش 

نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ  یاضاقت  حرش  قباطم  - .

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
2 2 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
رهشمرخ ناتسزوخ ،  لیوحت :  لحم 

ددرگ  یراذگراب  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  امازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  هدوب و  نیوخراد  رد  عقاو  رادیرخ  رابنا  الاک  لیوحت  لحم 

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123194-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب هخسن   هخسن نیرخآ   نیرخآ   MILMIL یاهدرادناتسا   یاهدرادناتسا جیکپ   جیکپ رازفا -  -  رازفا مرن   مرن وو   سیباتید   سیباتید تیدپآ   تیدپآ نیرخآ   نیرخآ هارمه   هارمه هبهب   یسدنهم   یسدنهم یاهدادناتسا   یاهدادناتسا جیکپ   جیکپ ناونع : : ناونع
رازفا رازفا مرن   مرن وو   سیباتید   سیباتید هارمه   هارمه

1919
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تراجت ندعم و  تعنص  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش مامت  تمیق  تیریدم  هبساحم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000003000052 زاین :  هرامش 

تراجت ندعم و  تعنص  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

رازفا مرن  1 دادعت : 
1401/06/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  تمدخ  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88898074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هدش هدش مامت   مامت تمیق   تمیق تیریدم   تیریدم وو   هبساحم   هبساحم ناونع : : ناونع 2020
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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   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101093228000975 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 : 

1401/08/12 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

یرتویپماک یرتویپماک هدننک   هدننک تبث   تبث ناونع : : ناونع 2 12 1
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح لباق  یتسد  یسانشاوه  هاگتسیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002677 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هاگنابآ ناواک  بآ  هدننک  هضرع  عجرم   ISS-SAHA لدم یسانشاوه  راکدوخ  هاگتسیا  الاک :  مان 
ددع 21 دادعت : 

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

ددرگ هئارا  تسویپ  قباطم  ینف  تاداهنشیپ  تسا  دنمشهاوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83768241-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفن هناخ  هبملت  یاهدحاو  7 ات 1 فیدر یاه  نیبروت  تهج  DisplacementTranssmitter FCV تراک تخاس  تراک  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراجاغآ یاهدحاو 1و2 

1101093228000986 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدربراک تستدیئات  هب  طونم  هنیزه  تخادرپ   ، IPC-2221,6012.CL3 درادناتسا تیاعر   ، درادناتسا یدنب  هتسب  هلاسکی ،  یتناراگ  هئارا   : تامازلا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرفص و06152610100 شونایک  یاقآ  سامت 09163713176 نفلت  دشاب  یم 

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

52620039-061  ، 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

لمح لمح لباق   لباق یتسد   یتسد یسانشاوه   یسانشاوه هاگتسیا   هاگتسیا ناونع : : ناونع 2222

نیبروت نیبروت تهج   تهج DisplacementTranssmitter FCVDisplacementTranssmitter FCV تراک تراک تخاس   تخاس تراک   تراک تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 2323
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " 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 17 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5602205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SWITCH,PIMS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  زاف 12 )  ) مهن هاگشیالاپ  )

1101093498004807 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   CISCO San Switch لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تروص هب  دیاب  زین  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هناماسرد ، هطوبرم  لودج  لیمکت  رب  هوالع  تسویپ / حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب روتکاف ) شیپ  یلام ( داهنشیپ  غلبم  عمج  اب  قباطم  اقیقد " داتس  هناماس  لودج  رد  هدش  جرد  لک  غلبم  عمج  .ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  هناگادج 

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

31463715-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( یبونج یبونج سراپ   سراپ زاگ   زاگ عمتجم   عمتجم تکرش   تکرش ( ( 1212 زاف   زاف  ) ) مهن مهن هاگشیالاپ   هاگشیالاپ  ) ) SWITCH,PIMSSWITCH,PIMS ناونع : : ناونع 2424
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یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050190000080 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
دروی تراجت  تسچ  یچ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان  لدم 2960  تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 120 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهعرب  دهشم  هپس  کناب  رابنا  ات  یربراب  هنیزه  / ربتعم تنامض  / تسویپ تاصخشم  ربارب  چیئوس 2960  / یناریا / هباشمدکناریا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هپس کناب  باسح  هرامش  روتکاف و  شیپ  هئارا  / ههامکیروتکاف هیوست  / دوشیم هداد  تشرب  هدنشورف  هنیزه  اب  الاک  قباطت  مدع  تروص  رد  و 

9176753673 یتسپ :  دک  یناقلاط 1 ،  شبن  دابآ  دمحا  نابایخ  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38462118-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38423096-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنل یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5602538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UT683KIT لدم یتینوی  هکبش  لباک  رتست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092107000122 زاین :  هرامش 
ناجنل یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

UT683KIT لدم یتینوی  هکبش  لباک  رتست  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یلام  روما  لوسم  دهعت  اب  یتدم  تروص  هب  هجو  تخادرپ   / هدنشورف اب  لحم  ات  لمح  هیارک   / تسیمازلا روتکاف  شیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8471835675 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  خ  رهش - نیرز  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52237326-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52235531-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 2525

UT683KITUT683KIT لدم   لدم یتینوی   یتینوی هکبش   هکبش لباک   لباک رتست   رتست ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5602578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091055000067 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-LH-SM لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   CISCO Switch WS-C2960-24TC-L لدم تروپ  هنایار 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

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

.دنشاب زا 2021  رتشیب  دیلوت  خیرات  یاراد  دنشاب و  یتناراگ  لاسکی  یاراد  ریغ refurbished و  ون و  یلصا ،  دیاب  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنرب  مالعا  زا  دعب  زور  رثکادح 5  تازیهجت  لیوحت 

تازیهجت لیوحت  زا  سپ  هام  رثکادح 3  یلام  یباسح  هیوست 

7616913555 یتسپ :  دک  یزکرم ،  رتفد   - یکشزپ مولع  هاگشناد  سیدرپ  غاب  تفه  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31325734-034  ، 31325545-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31325605-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5602696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  اب  قباطم  , CGR هاگتسد کی  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000282 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هشیدنا هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   CGR-2010/K9 لدم یتارباخم   Grid رتور الاک :  مان 
ماسرب رگنارف  یاه 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یقارشا یاقآ  بانج  اهدادرارق  تاکرادت و  روما  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تیامح5602103 نامزاس  یسرزاب  هناماس  هعسوت  هحفص 12)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاتروپ5602108 هحفص 12)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسا5602169 یسانشاوه  شیاپ  هکبش  طابترا  یرادهگن  هحفص 12)نیمات و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لقن5602213 لمح و  متسیس  ینابیتشپ  تامدخ  هیارا  هحفص 27)عوضوم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یعیبط5602232 عبانم  یاه  هصرع  ششوپ  تارغت  ماگنهب  شیاپ  دنمشوه - تبقارم  شیاپ و  هحفص 12)حرط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اه5602348 هاگتسیا  زکارم و  ینمیا  یاه  متسیس  هحفص 27)یرادهگن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کر5602451 چوس و  هکبش و  تحت  هحفص 27)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

ینف ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم , , CGRCGR هاگتسد   هاگتسد کیکی   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

مرف5602460 ساسارب  ناتسا  بعشو  تیریدم  یریوصت  تراظن  متسیس  یرادهگنو  سیورس 
یمازلا طبترم  هبرجتوزوجم  نتشاد.تسا  یمازلا  تسویپ  مرفرد  تمیق  هئارا  ، همیمضدادرارق

.تسا

هحفص 27) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدش5602795 مامت  تمیق  تیریدم  هحفص 12)هبساحم و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یبرغ 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   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیچرمت یزرم  هنایاپ  رد  امنهار  یاهولبات  ییوشور و  یرفاسم ،  نوز  یاهتیگ  ظافح  یارجا  لمح و  حلاصم ،  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000110 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا باستحا  تروصرد  ددرگ .  یرازگراب  هناماس  رد  اضما  رهم و  زا  سپ  دانسا  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش  دشابیم .  هباشم  تمدخدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امنهار امنهار یاهولبات   یاهولبات وو   ییوشور   ییوشور یرفاسم ،  ،  یرفاسم نوز   نوز یاهتیگ   یاهتیگ ظافح   ظافح یارجا   یارجا وو   لمح   لمح حلاصم ،  ،  حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 40 ھحفص 25 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/66
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ناگرگ ناتسرهش  برغ  قرب  عیزوت  تیریدم   :: 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 08 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگرگ برغ  قرب  یورین  عیزوت  تیریدم  هدودحمرد  یدزمتسد  تروصب  اضر  ماما  راولب  رد  رباعم  ییانشور  هژورپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093508000024 زاین :  هرامش 

ناگرگ ناتسرهش  برغ  قرب  عیزوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1402/05/30 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4917944939 یتسپ :  دک  ناگرگ ،  ناتسرهش  برغ  قرب  عیزوت  تیریدم  تلادع 23 ، جع ،)  ) رصعیلو نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32520641-017  ، 32536002-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32536002-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیچرمت یزرم  هنایاپ  رد  امنهار  یاهولبات  ییوشور و  یرفاسم ،  نوز  یاهتیگ  ظافح  یارجا  لمح و  حلاصم ،  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000111 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا باستحا  تروص  رد  ددرگ .  یرازگراب  متسیس  رد  اضما  رهم و  زا  سپ  دانسا  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش  دشابیم .  هباشم  تمدخدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگرگ ناگرگ برغ   برغ قرب   قرب یورین   یورین عیزوت   عیزوت تیریدم   تیریدم هدودحمرد   هدودحمرد یدزمتسد   یدزمتسد تروصب   تروصب اضر   اضر ماما   ماما راولب   راولب ردرد   رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3030

نیچرمت نیچرمت یزرم   یزرم هنایاپ   هنایاپ ردرد   امنهار   امنهار یاهولبات   یاهولبات وو   ییوشور   ییوشور یرفاسم ،  ،  یرفاسم نوز   نوز یاهتیگ   یاهتیگ ظافح   ظافح یارجا   یارجا وو   لمح   لمح حلاصم ،  ،  حلاصم هیهت   هیهت 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 40 ھحفص 26 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1212-14010179 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/29هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5602055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرکرک 90 دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رد5602660 امنهار  یاهولبات  ییوشور و  یرفاسم ،  نوز  یاهتیگ  ظافح  یارجا  لمح و  حلاصم ،  هیهت 
نیچرمت یزرم  هنایاپ 

هحفص 25) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

9090 هرکرک   هرکرک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 40 ھحفص 27 
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تراجت ندعم و  تعنص  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لقن لمح و  متسیس  ینابیتشپ  تامدخ  هیارا  عوضوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000003000051 زاین :  هرامش 

تراجت ندعم و  تعنص  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هناماس  رد  تبث  تهج  افرص  تسا و  ریذپناکما  هناماس  هدنهد  هعسوت  تکرش  طسوت  ًافرص  روکذم  هناماس  ینابیتشپ  هکنیا  هب  رظن 

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

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

88898074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگزمره ناتسا  یاه  هاگتسیا  زکارم و  ینمیا  یاه  متسیس  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000851 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسیا 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 07633334507 هرامش  - دادرارق دقع  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33330834-076  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

لقن لقن وو   لمح   لمح متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هیارا   هیارا عوضوم   عوضوم ناونع : : ناونع 3333

اهاه هاگتسیا   هاگتسیا وو   زکارم   زکارم ینمیا   ینمیا یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 3434

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

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

زا 40 ھحفص 28 
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یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5602441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یرایتخبو  لاحم  راهچ  ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  یاه  نیبرود  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001168000060 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

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

دشابیم تکرش  نیا  رظان  دات  راک و  ماجنا  لیوحت و  زا  دعب  تخادرپ  تسیمازلا  همیب  باسح  اصافم  ذخا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818613337 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  ناماس - هزاورد  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32233703-038  ، 32229960-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227458-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف  ثاریم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کر چوس و  هکبش و  تحت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003108000172 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  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 : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل .هطوبرم  روتکاف  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  ات 40  تخادرپ  .ددرگ  جرد  لیوحت  لاسرا و  اب  طبترم  یاه  هنیزه  الاک و  لک  عمج  تروصب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یتسویپ کرادم  رد 

7153744715 یتسپ :  دک  تلیضف ،  ورتم  هاگتسیا  یوربور  - سردم راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32244069-0711  ، 37274011-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37274011-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یرایتخبو   یرایتخبو لاحم   لاحم راهچ   راهچ ناتسا   ناتسا یتعنص   یتعنص یاهکرهش   یاهکرهش تکرش   تکرش یاه   یاه نیبرود   نیبرود مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 3535

کرکر وو   چوس   چوس وو   هکبش   هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود 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 40 ھحفص 29 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bqyzznkqwdl7w?user=37505&ntc=5602441
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5602441?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/859z8ywh87q74?user=37505&ntc=5602451
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5602451?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رهشوب ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مرفرد  تمیق  هئارا  ، همیمضدادرارق مرف  ساسارب  ناتسا  بعشو  تیریدم  یریوصت  تراظن  متسیس  یرادهگنو  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  طبترم  هبرجتوزوجم  نتشاد.تسا  یمازلا 

1101004198000043 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/05 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7516657536 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم  ینیمخ  ماما  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33550791-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33550791-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مرفرد   مرفرد تمیق   تمیق هئارا   هئارا ،، همیمضدادرارق همیمضدادرارق مرف   مرف ساسارب   ساسارب ناتسا   ناتسا بعشو   بعشو تیریدم   تیریدم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یرادهگنو   یرادهگنو سیورس   سیورس ناونع : : ناونع
.تسا .تسا یمازلا   یمازلا طبترم   طبترم هبرجتوزوجم   هبرجتوزوجم نتشاد.تسا   نتشاد.تسا یمازلا   یمازلا

3737
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مالیا ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5602474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  ( indoor/outdoor  ) یتظافح نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004022000004 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
A-MTK 2,3 Mp indoor یاهنبیرود - 
A-MTK 2,3 Mp outdoor یاهنبیرود

Seenergy 816 Plus With 2*4 TB هلاناک زاس 16  هریخذ 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

هاگتسد  9 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع مادک 2  ره  اهنیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع کی  زاس  هریخذ 

6931997397 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، لک  هرادا  سردم -  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330564-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336441-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم ( ( indoor/outdoorindoor/outdoor  ) ) یتظافح یتظافح نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سخرس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 07 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراد تسویپ  تسیل  دک  اریا ن  هباشت  ریگدزد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090847000064 زاین :  هرامش 

سخرس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یکزیراک یمیحر  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   GMK یتراجت مان   GM890 لدم نکاما  ریگ  دزد  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

زربلا دنمشوه  نارظان  نابدید  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  دنمشوه  نارظان  نابدید  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GMK لدم ریگدزد  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Gmk دنرب مزاول  هیلک  ربتعم  همان  همیبو  یتناراگ  هام  هاگشناد 1  سانشراک  طسوت  الاک  دات  زادعب  تخادرپ  تسا  زاین  دروم  تسویپ  تسیل  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  دهعرب  لحم  رد  الاک  لمح  هنیزه  ددرگراذگرابروتکاف  شیپ  امتح 

9381931151 یتسپ :  دک  سخرس ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  بوجحم -  دیهش  راولب  سخرس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34522422-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34528197-051 :: 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

ریگدزد ریگدزد یکینورتکلا   یکینورتکلا مشچ   مشچ ریگدزد -  -  ریگدزد متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

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

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

زا 40 ھحفص 32 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/aqzmdmbvr86yd?user=37505&ntc=5602564
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5602564?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

** دوش تقد  یتسویپ  کرادم  ** لحم رد  بصن  هارمهب  ماد  نیبرود  دشابیم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000001000113 زاین :  هرامش 

یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب   ترازو  هدننک :  رازگرب 
سراپ ریبدت  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   ITP یتراجت مان   ITP-D480WVL لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  روتکاف  شیپ  ** دوش تقد  یتسویپ  کرادم  ** لحم رد  بصن  هارمهب  ماد  نیبرود  دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شزومآ ،  نامرد و  ، تشادهب ترازو  یزکرم  داتس  ، ناشفارز کمالف و  نیب  ، ناریا یامیس  نابایخ  ، سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1467664961

81452181-021  ، 88363560-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88363972-021 :: 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

مالیا ناتسا  یرتسگداد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602650 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2241220163490077 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

تسویپ تسیلو  تاصخشم  قبط  نآ  تاقلعتم  هتسبرادم و  نیبرود 
1101003982000035 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یرتسگداد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CF294E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یراج  تاررقم  قباطم  دیرخ  تردق  ظفح  ظاحل  ابو  دیسررس 1403/8/21 خیرات  ابو  001( ازخا  ) یمالسا هنازخ  دانسا  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931189838 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  ییاضق  عمتجم  یرتسگداد -  نادیم  یدازآ -  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32248215-084  ، 32239082-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32239082-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

**** دوش دوش تقد   تقد یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم **** لحم لحم ردرد   بصن   بصن هارمهب   هارمهب ماد   ماد نیبرود   نیبرود دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 4040

تباث تباث ماد   ماد هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرل ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم ههام  تخادرپ 3  نمض  رد  یتسویپ  تسیل  هب  لماک  تاقلعتم  بش و  رد  دید  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091105000007 زاین :  هرامش 

زردوگیلا ع   قداص   رفعج  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
.دشابیم ههام  تخادرپ 3  نمض  رد  یتسویپ  تسیل  هب  لماک  تاقلعتم  بش و  رد  دید  نیبرود  دیرخ  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  694 دادعت : 

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

.دشابیم ههام  تخادرپ 3  نمض  رد  یتسویپ  تسیل  هب  لماک  تاقلعتم  بش و  رد  دید  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6861886486 یتسپ :  دک  قداص ع ،  رفعج  ماما  ناتسرامیب  یزار  نادیم  زردوگیلا  ناتسرل  زردوگیلا ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43328889-066  ، 43323092-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43328889-066 :: 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

.دشابیم .دشابیم ههام   ههام تخادرپ  33   تخادرپ نمض   نمض ردرد   یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل هبهب   لماک   لماک تاقلعتم   تاقلعتم وو   بشبش   ردرد   دید   دید نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 08 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ  لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  ًافطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   IP FIXED BULLET CAMERA تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب  میظنت و 

1101093498004810 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   MOBOTIX یتراجت مان   MX-D14DI-SEC-DNIGHT-D135N135-FIX لدم  Network Camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ینارون خرات  هدننک  هضرع 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب میظنت و  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ  لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  ًافطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   IP FIXED BULLET CAMERA :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

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

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

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اه5602735 هاگتسیا  قیرح  ءافطا  ژاپمپ DWP و  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، لمح ، هحفص 7)نیمات ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

IP FIXED BULLET CAMERAIP FIXED BULLET CAMERA ناونع : : ناونع 4343

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 " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رتتک  سسکا  لاتسید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292001498 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  رتتک  سسکا  لاتسید  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

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

هناماس رد  الاک  فیدر  ره  کیکفت  هب  تمیق  تسا  دنمشهاوخ   ) هاشنامرک ناتسا  یوراد  اذغ و  تنواعم  هلاس ی  کی  هسورپ  قبط  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هتفه  روتکاف 1  شیپ  زادعب  الاک  نیمات  تلهم  لقادح  ددرگ ) تسویپ  روتکاف  شیپ  ٌامتح  ددرگ و  یراذگراب 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: 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

تسویپ5602414 تسیل  قبط  رتتک  سسکا  هحفص 36)لاتسید  سسکا  ( سسکا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رتتک   رتتک سسکا   سسکا لاتسید   لاتسید ناونع : : ناونع 4444

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 " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سخرس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 07 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراد تسویپ  تساوخرد  6 تسیل دک  ناریا  هباشت  ریگ  دزد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090847000063 زاین :  هرامش 

سخرس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یکزیراک یمیحر  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   GMK یتراجت مان   GM890 لدم نکاما  ریگ  دزد  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 17 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

زربلا دنمشوه  نارظان  نابدید  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  دنمشوه  نارظان  نابدید  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GMK لدم ریگدزد  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 
ددع 17 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Gmk دنرب مزاول  هیلک  ربتعم  همان  همیبو  یتناراگ  هام  هاگشناد 1  سانشراک  طسوت  الاک  دات  زادعب  تخادرپ  تسا  زاین  دروم  تسویپ  تسیل  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  دهعرب  لحم  رد  الاک  لمح  هنیزه  ددرگراذگرابروتکاف  شیپ  امتح 

9381931151 یتسپ :  دک  سخرس ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  بوجحم -  دیهش  راولب  سخرس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34522422-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34528197-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

کینورتکلا مشچ   :: 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

دراد5602372 تسویپ  تساوخرد  6 تسیل دک  ناریا  هباشت  ریگ  هحفص 36)دزد  کینورتکلا  ( کینورتکلا مشچ   مشچ

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

ریگدزد5602564 یکینورتکلا  مشچ  ریگدزد -  متسیس  هحفص 27)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

دراد5602372 تسویپ  تساوخرد  6 تسیل دک  ناریا  هباشت  ریگ  هحفص 36)دزد  کینورتکلا  ( کینورتکلا مشچ   مشچ

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

ریگدزد5602564 یکینورتکلا  مشچ  ریگدزد -  متسیس  هحفص 27)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دراد دراد تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد 66 تسیل تسیل دکدک   ناریا   ناریا هباشت   هباشت ریگ   ریگ دزد   دزد ناونع : : ناونع 4545

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رفاسم5602806 لاقتنا  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  سیورس ، هحفص 12)یربهار ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت ناتسا  ناناوجون  ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5602109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا تخسو  رتویپماک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001607000032 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  ناناوجون  ناکدوک و  یرکف  شرورپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هناماس رد  تسویپ  نتم  قباطم  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  8 دادعت : 

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

هناماس رد  تسویپ  نتم  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415613144 یتسپ :  دک  ناناوجونو ،  ناکدوک  یرکف  شرورپ  نوناک  باجح  نابایخ  یمطاف  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77602557-021  ، 88971342-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88971388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا تخسو   تخسو رتویپماک   رتویپماک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

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

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

زا 40 ھحفص 38 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3c497q74tb2zd?user=37505&ntc=5602109
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5602109?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ینیمخ ماما  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 09 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5602691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاههاگتسد رازفا و  مرن  رازفا  تخس  EM208S لدم Tansmission پوکسرکیم تاعطق  ضیوعت  تاریمعت  یرادهگن  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش جرد  هنالاس  تمیق  تیحالص  یهاوگ  اب  یبناج 

1101090614000772 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192305-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رازفا5602109 تخسو  رتویپماک  هحفص 38)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یعیبط5602232 عبانم  یاه  هصرع  ششوپ  تارغت  ماگنهب  شیاپ  دنمشوه - تبقارم  شیاپ و  هحفص 12)حرط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

جیکپ5602556 رازفا -  مرن  سیباتید و  تیدپآ  نیرخآ  هارمه  هب  یسدنهم  یاهدادناتسا  جیکپ 
رازفا مرن  سیباتید و  هارمه  هب  هخسن  نیرخآ   MIL یاهدرادناتسا

هحفص 12) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5602691EM208S لدم Tansmission پوکسرکیم تاعطق  ضیوعت  تاریمعت  هحفص 38)یرادهگن  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

هدش5602795 مامت  تمیق  تیریدم  هحفص 12)هبساحم و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مرف5602460 ساسارب  ناتسا  بعشو  تیریدم  یریوصت  تراظن  متسیس  یرادهگنو  سیورس 
یمازلا طبترم  هبرجتوزوجم  نتشاد.تسا  یمازلا  تسویپ  مرفرد  تمیق  هئارا  ، همیمضدادرارق

.تسا

هحفص 27) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

EM208SEM208S لدم لدم Tansmiss ionTansmiss ion پوکسرکیم   پوکسرکیم تاعطق   تاعطق ضیوعت   ضیوعت تاریمعت   تاریمعت یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 4747

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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