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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 26  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 21

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 29

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 29

140 1140 1 دادرم   دادرم   3131 هبنشود   هبنشود یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   13,880هکس , 00013,880 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   128هکس ,490 , 000128 ,490 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   ,204رالد 000204, سیئوس000 سیئوس کنارف   ,309کنارف 100309, 100

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 77,000هکس , 00077,000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع227,200227,200رالد ناتسبرع لایر   78لایر ,84078 ,840

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 47,000هکس , 00047,000 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   30نورک , 10030 , 100

رایع رایع   1818 یالط   1یالط ,269,8001 , سیلگنا269,800 سیلگنا دنوپ   نپاژ348,600348,600دنوپ نپاژ نینی   دصکی   2دصکی 17, 0002 17, 000

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
((4848))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8282))

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

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

زا 98 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 18  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 31

( یهگآ دادعت 11  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 42

( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 51

( یهگآ دادعت 32  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 57

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

( یهگآ دادعت 12  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 76

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 84

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 86

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

( 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 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ینوماریپ تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 9  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

ندعم تعنص و  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش راشتنا  خیرات  زا  دعب  زور  ات 30  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5607041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکناب هزوح  رد  یتایلمع  یگنیدقن و  کسیر  یاه  هناماس  هنیمز  رد  لاعف  یاهتکرش  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکناب هزوح  رد  یتایلمع  یگنیدقن و  کسیر  یاه  هناماس  هنیمز  رد  لاعف  یاهتکرش  تاعالطا  لیمکت  ییاسانش و  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  ندعم  تعنص و  کناب 

.دیامن تردایم 

لاسرا هب  تبسن  دوش  یم  توعد  دنشاب  یم  مزال  زوجم  یاراد  حالصیذ  عجارم  زا  دنراد و  تیلاعف  هنیمز  نیا  رد  هک  یتاسسوم  اهتکرش  هیلک  زا  اذل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنیدقن و کسیر  یاه  هناماس  هنیمز  رد  تیلاعف  هقباس  تکرش -  هقباس ی  اه و  یدنمناوت  زا  یا  هصالخ  دنیامن -  مادقا  ندعم  تعنص و  کناب  هب  ریز  تادنتسم 

یگناب هزوح  رد  یتایلمع 

:: سردآ سردآ

ای 27874056  37871090 :: نفلت :: http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Supplyoffice@bim.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003292000022 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5607086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقبط تاسلج  نلاس  لحم  رد  خروم 08/06/1401  هبنش  هس  زور  حبص  تعاس 10  سأر  خساپ  شسرپ و  هسلج  - یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دش  دهاوخ  رازگرب  یدرونایرد  ردانب و  نامزاس  مهدزاود 

یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

یدیهش یاهتنا خ  - کدوک ناهج  هارراهچ  زا  دعب  - یناقح دیعش  هارگرزب  - کنو نادیم  - نارهت  ، 1518663111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکناب یکناب هزوح   هزوح ردرد   یتایلمع   یتایلمع وو   یگنیدقن   یگنیدقن کسیر   کسیر یاه   یاه هناماس   هناماس هنیمز   هنیمز ردرد   لاعف   لاعف یاهتکرش   یاهتکرش ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 11

یناسنا یناسنا عبانم   عبانم عماج   عماج هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا وو   شزومآ   شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن یزاس ، ، یزاس یموب   یموب دیلوت ، ، دیلوت یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 22

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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سراف جیلخ  دنلبدیب  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  راشتنا  زا  سپ  هتفه  کی   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم هصقانم وعبنم دانسا  تفایرد  تلهم  همتاخ  زا  سپ  زور  هد   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یفیک یبایزرا 

5607943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، زمرهمار ناهبهب  هارگرزب  رتمولیک 17  ناهبهب  رد  عقاو   CMNS تاریمعت تشادهگن و  تیریدم  یا  هنایار  هناماس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  یحارط ، ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  هنیمز  نیا  رد  دنمناوت  صاخشا  هب  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  یمومع  مالعتسا  قیرط  زا  ار 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سراف جیلخ  دنلبدیب  زاگ  شیالاپ  تکرش  زمرهمار ، ناهبهب  هارگرزب  رتمولیک 17  ناهبهب ، رد  عقاو  اه  نامیپ  یقوقح و  روما  رتفد   :: سردآ سردآ

52102265-061 :: نفلت :: www.pgbidboland.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

ناهفصا ناتسرهش  قرب  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

40111009 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راگزور  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608092 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/06/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( قرب هکبش  رد  اطخ  بای  تیعقوم   ) تیعقوم لاسرا  ناکما  اب  نشیکول  تلاق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1.300.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد  فکمه  هقبط  تکرش  کی  هرامش  داتس  نامتخاس  دابآ  سابع  نابایخ  یسابع  غاب  راهچ  ناهفصا  یناشن   :: سردآ سردآ
02185193768 مان 88969737 - تبث  رتفد  سامت 02141934  زکرم 

تنواعم سانشراک  یمیرک  یاقآ  تاصقانم  دحاو   03134121482 :: نفلت نفلت
روپنایجنگ سدنهم  یاقآ  یسدنهم 03134121132 

setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک و5607870 زکارم  یرتم و  هلت  یتارباخم و  یاه  متسیس  اهتسپ ، تاریمعت  یرادهگن و  تایلمع 
گنیچاپسید

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

CMNSCMNS تاریمعت   تاریمعت وو   تشادهگن   تشادهگن تیریدم   تیریدم یایا   هنایار   هنایار هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یحارط ، ، یحارط ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 33

(( قرب قرب هکبش   هکبش ردرد   اطخ   اطخ بای   بای تیعقوم   تیعقوم  ) ) تیعقوم تیعقوم لاسرا   لاسرا ناکما   ناکما اباب   نشیکول   نشیکول تلاق   تلاق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

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

2001001070000026 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:15هرامش تعاس :   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:55عبنم تعاس :   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607062 :: هرازه هرازه :: 1401/06/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک  قرب  یاههاگتسیا  رود  هار  یاههنایاپ  ءاقترا  اب  طبترم  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روشک قرب  یاههاگتسیا  رود  هار  یاههنایاپ  ءاقترا  اب  طبترم  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 218,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   6,169,053,000 نیمضت :  غلبم 
هصقانم دانسا  رد  جردنم  مرف  اب  قباطم  ًانیع  اهکناب  زا  یخرب  یوس  زا  رداص  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  یکناب  همانتنامض  هکنیا  هب  هجوت  اب  نیمضت :  تاحیضوت 

.دشابیم  دودرم  داهنشیپ  هصقانم  نویسیمک  صیخشت  هب  هئارا و  تروص  رد  هدوبن و  لوبق  لباق  اذل  دنشاب  ¬ یمن
10:55 تعاس : 1401/12/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

متاخ ناتسرامیب  بنج  یمسای -  دیشر  نابایخ  کنو -  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -   ، 1996836111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  ایبنالا - 

:: 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

نارهت رهش  راهچ  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093543000018 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607147 :: هرازه هرازه :: 1401/06/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطباض 677 ساسا  رب  اهور  بالضاف  طوطخ  یدنب  هقبط  بویع و  یراذگدکو  بالضاف  یروآ  عمج  هکبش  یوشتسشو  یرتم  وئدیو  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس 

نارهت  رهش  راهچ  هقطنم  بالضاف  با و  هدننک :  رازگرب 
ساسا رب  اهور  بالضاف  طوطخ  یدنب  هقبط  بویع و  یراذگدکو  بالضاف  یروآ  عمج  هکبش  یوشتسشو  یرتم  وئدیو  تایلمع  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

روشک یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هطباض 677 

لایر   828,493,931 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:00 تعاس : 1401/09/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نارهت رهش  هقطنم 4  یافبآ  رهش  کراپ  یبونج  علض  تشهب  نابایخ  نارهت   ، 1114794311 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک روشک قرب   قرب یاههاگتسیا   یاههاگتسیا رود   رود هار   هار یاه   یاه هنایاپ   هنایاپ ءاقترا   ءاقترا اباب   طبترم   طبترم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

اهور اهور بالضاف   بالضاف طوطخ   طوطخ یدنب   یدنب هقبط   هقبط وو   بویع   بویع یراذگدکو   یراذگدکو بالضاف   بالضاف یروآ   یروآ عمج   عمج هکبش   هکبش یوشتسشو   یوشتسشو یرتم   یرتم وئدیو   وئدیو تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 66

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها روپاش  یدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش نا  راشتنا  زا  سپ  یراک  زور  ات 3  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم :: 1401/06/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریشهد ناتسدرا -  زاگ  راشف  تیوقت  یاه  هاگتسیا  ثادحا  هژورپ  هب  طوبرم   Distribution in Lighting Fannels تازیهجت یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  3/000/000/000 نیمضت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

، هناخریبد دحاو  روپاش  یدنج  تکرش  کالپ 13 ، ایسراپ ، هچوک  هایسنا ، نابایخ  ردام  نادیم  دامادریم ،  :: سردآ سردآ

021-24405040 :: نفلت :: -Announcement@jondishapنفلت تیاسبو تیاسبو
Announcementajondishapour.com-

http://jondishapour.com/eng/menu/1/Auctions-Ten

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/5/31  زا   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  هیلوا 19.762.738.700  دروارب  هام -  ارجا 10  تدم  دهشم -  بالضاف  با و  تکرش  بآ  یاه  هاچ  رد  اداکسا  هناماس  یزاس  هدایپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 33.002.400.704  هام -  ارجا 10  تدم  مود -  زاف  دهشم  بالضاف  با و  تکرش  ششوپ  تحت  ییاتسور  تاسیسات  رد  اداکسا  هناماس  یزاس  هدایپ 

دروارب 159.357.4 هام -  ارجا 18  تدم  دهشم -  بالضاف  با و  هقطنم 1  حطس  رد  نیکرتشم  عماج  تامدخ  ماجنا 
یهگا  لصا  رد  لماک  تاعالطا  ..و 

نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   793.000.000

لایر  1.191.000.000
لایر  3.488.000.000

دهشم بالضاف  با و  تکرش  یزکرم  هناخریبد  نیطسلف 26  نیطسلف  نابایخ  دهشم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: HTTPl://IETS.MPORG.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

Distribution in Lighting FannelsDistribution in Lighting Fannels تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 77

نیکرتشم نیکرتشم عماج   عماج تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا بآبآ -  -  یاه   یاه هاچ   هاچ ردرد   اداکسا   اداکسا هناماس   هناماس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 88

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

پاچ هیحالصا  یفیک - یبایزرا  اب  هارمه  هلحرم  کی  هیحالصا -  :: مالعا مالعا تبون   تبون
مود لوا و  تبون  هدش 

1401/05/31 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/1 - 16 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش یلا  خروم 1401/6/1  تعاس 9  زا   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکتبا  :: عبنم 15:35عبنم تعاس :   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607870 :: هرازه هرازه تعاس 8/30دکدک   سار   - 1401/06/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهلاس رد  ناردنزام  یا  هقطنم  قرب  تکرش  گنیچاپسید  لرتنک و  زکارم  یرتم و  هلت  یتارباخم و  یاه  متسیس  اهتسپ ، تاریمعت  یرادهگن و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1401-1402

لایر هیاپ 550.552.842.883  تمیق 

هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  لقادح 4  هبتر  اب  ورین  هتشر  یهاوگ  نتشاد  تکراشم  تروص  هب  روضح  تروص  رد  ورین  هتشر  رد  هبتر 4  لقادح  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هتشر رد  هبتر 5  لقادح  هئارا  تکراشم  بلاق  رد  رگید  راکنامیپ  هب  تارباخم  گنیچاپسید و  شخب  یراذگاو  تروص  رد  انمض  تسیمازلا  تکراشم  یاضعا  یارب 

هرادا زا  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  هئارا  تسیمازلا - مود  تسد  راکنامیپ  اب  هدننک  تکرش  طسوت  روکذم  شخب  یارجا  تهج  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و 
یکناب همان  تنامض  تروص  هب  لایر  همان 17.011.056.858  تنامض  تسیمازلا -  ییاشگزاب  نامز  رد  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت و 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.ir tavanir.org.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

نارهت رهش  شش  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت فیک  یبایزرا  اب  لوا  تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 20 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16:15  ات  رثکادح   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم تعاس 16:15  ات  رثکادح   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607963 :: هرازه هرازه ،دکدک   فلا تاکاپ  خروم 1401/6/22 -  تعاس 8  یفیک : یبایزرا  تکاپ   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/6/28 تعاس 10:30  ج : ب ،

( ددع ود   ) RAID CONTROLLER رلرتنک دیر  ددع ،) کی   ) رتویپماک سیک  ددع ،)  4  ) کر رورس ، هاگتسد  دیرخ 3  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش هام  کی  راک  یارجا  تدم  - 

غلبم زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 875.900.000  غلبم  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر   1.000.000

.دشاب یم  رازگ  هصقانم  هاگتسد  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه 

:: سردآ سردآ

02141934 :: نفلت :: setadiran.ir http://iets.mporg.ir www.t6ww.tpww.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.nww.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیچاپسید گنیچاپسید وو   لرتنک   لرتنک زکارم   زکارم وو   یرتم   یرتم هلت   هلت وو   یتارباخم   یتارباخم یاه   یاه متسیس   متسیس اهتسپ ، ، اهتسپ تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 99

(( ددع ددع ودود    ) ) RAID CONTROLLERRAID CONTROLLER رلرتنک   رلرتنک دیر   دیر ددع ،) ،) ددع کیکی    ) ) رتویپماک رتویپماک سیک   سیک ددع ،) ،) ددع   44  ) ) کرکر رورس ، ، رورس هاگتسد   هاگتسد دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 98 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/54zh7ute7ne5a?user=37505&ntc=5607870
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5607870?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7pcbzj2j7ym3w?user=37505&ntc=5607963
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ناریا قرب  تیریدم  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   لواهرامش تبون  یهگا  جرد  خیرات  حبص  تعاس 8  زا   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
16:15 تعاس :  تیاغل 

یگدنزاس داصتقا و   :: عبنم 10:55عبنم تعاس :   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608080 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   تعاس 11  سار   - 1401/06/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک  قرب  یاههاگتسیا  رود  هار  یاه  هنایاپ  ءاقترا  اب  طبترم  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دادرارق هلدابم  خیرات  زا  هام  الاک 6  لیوحت  تدم 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 218,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   6,169,053,000 نیمضت :  غلبم 
هصقانم دانسا  رد  جردنم  مرف  اب  قباطم  ًانیع  اهکناب  زا  یخرب  یوس  زا  رداص  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  یکناب  همانتنامض  هکنیا  هب  هجوت  اب  نیمضت :  تاحیضوت 

.دشابیم  دودرم  داهنشیپ  هصقانم  نویسیمک  صیخشت  هب  هئارا و  تروص  رد  هدوبن و  لوبق  لباق  اذل  دنشاب  ¬ یمن
10:55 تعاس : 1401/12/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

متاخ ناتسرامیب  بنج  یمسای -  دیشر  نابایخ  کنو -  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -   ، 1996836111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  ایبنالا - 

02185162372 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیژور یزاسوراد  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/06/01  هبنش  هس  زور  زا   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشود  زور  یرادا  تقو  نایاپ 

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(EMS  ) یطیحم طیارش  لرتنک  متسیس  زیهجت  دیرخ و  تهج  دراد ، رظن  رد  صاخ ) یماهس   ) نیژور یزاسوراد  تکرش  نیژور  یزاسوراد  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  تیحالص  دجاو  یقوقح  صاخشا  قیرط  زا  هناخراک 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مراهچ هقبط  کالپ 37  یقرش ) دنپس   ) یرهش رفعج  نابایخ  یهلا  تاجن  نابایخ  نارهت -  یناشن  هب   :: سردآ سردآ

یلخاد 409  021-57961000 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک روشک قرب   قرب یاههاگتسیا   یاههاگتسیا رود   رود هار   هار یاه   یاه هنایاپ   هنایاپ ءاقترا   ءاقترا اباب   طبترم   طبترم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

(( EMSEMS  ) ) یطیحم یطیحم طیارش   طیارش لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس زیهجت   زیهجت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 98 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرم  ود  مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093498000267 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراد  رظن  رد  زاف 21 ))  ) مهن هاگشیالاپ   ) یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 P/F: FLAME SCANNER دیرخ تهج  نارگ  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 

لایر  دروارب 23.000.000.000 

لایر راک 1.150.000.000  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هاگشیالاپ یبونج ـ  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  ـ هداج  رتمولیک 15  ناگنک ـ  رهشوب ـ  ناتسا   ، 7511893349 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
مهن هاگشیالاپ  تاصقانم  نویسیمک  هناخریبد  (- NIB) یرادا نامتخاس  زاف 12 – )  ) مهن

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/5/31  عورش   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/06/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608534 :: 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

:: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  2626   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

P/F: FLAME SCANNERP/F: FLAME SCANNER دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

اهاه 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 1414

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

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

زا 98 ھحفص 11 
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زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  هدرشف  یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/6/1  زا   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5607627 :: هرازه هرازه یلا 10:30دکدک   تعاس 8:30  زا   - 1401/06/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  هیاپ 214.645.000.000  غلبم  زربلا -  ناتسا  برغ  عیزوت  هکبش  تن  تاریمعت  تشادهگن و  هب  طوبرم  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  هیاپ 230.104.000.000  غلبم  نارهت -  ناتسا  برغ  زاجم  ریغ  تاباعشنا  عفر  ییاسانش و  قرب و  عیزوت  هکبش  تاقافتا  ثداوح و  عفر  هب  طوبرم  تایلمع  یارجا 

یهگا لصا  رد  لماک  تاعالطا  ..و 

نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  7.440.000.000

لایر   7.904.000.000
...و

مود هقبط  اضر  ماما  راولب  یادتبا  ناگدازا  لپ  زا  رت  الاب  یلامش  یناقلاط  راولب  جرک   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/103 - 36/03 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/5/31هرامش حبص  تعاس 9  زا  دانسا   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 14  ات  رثکادح  یدالیم  اب 2022/8/22  قباطم 

مج ماج   :: عبنم خیراتعبنم تعاس 9  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607763 :: هرازه هرازه خروم 1401/7/10دکدک   تعاس 17  سار  خروم 1401/07/09 -  تعاس 10   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس تدم 3  یارب  ملاع  نمکرت  هراوهام  یور  زترهاگم  نازیم 3  هب  یا  هراوهام  یاضف  هراجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یم هدننک  تکرش  اکیرما -  رالد  ای 8/100  لایر  نیمضت 2.110.000.000  غلبم  یراج 4101029171204273 -  باسح  هب  لایر  غلبم 1.000.000  زیراو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دشاب و ...  حالصیذ  عجارم  زا  روما  ماجنا  تیحالص  زوجم  یاراد  یتسیاب 

، یجراخ دیرخ  تیریدم  مراهچ ، هقبط  مج ، ماج  یرادا  نامتخاس  لالقتسا ، نابایخ  یو ، کراپ  هارراهچ  هب  هدیسرن  رصع ، یلو  نابایخ  نارهت ، : دانسا تفایرد   :: سردآ سردآ
الاک  روما  لک  هرادا 

نامزاس یناسنا  هیامرس  یلام و  عبانم  مرتحم  نواعم  رتفد  ییاشگزاب :

22167053 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو قرب   قرب عیزوت   عیزوت هکبش   هکبش تاقافتا   تاقافتا وو   ثداوح   ثداوح عفر   عفر هبهب   طوبرم   طوبرم تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا تنتن -  -  تاریمعت   تاریمعت وو   تشادهگن   تشادهگن هبهب   طوبرم   طوبرم تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
..و ..و تاباعشنا   تاباعشنا عفر   عفر وو   ییاسانش   ییاسانش

1515

هراوهام هراوهام یور   یور زترهاگم   زترهاگم نازیم  33   نازیم هبهب   یایا   هراوهام   هراوهام یاضف   یاضف هراجا   هراجا ناونع : : ناونع 1616

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

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/6 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فلش 5616 لباک  تراک ADLE و  فلش 5616  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: tci.ir HAMEDAN.TCI.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ هقطنم  تارباخم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

یلا 1401/16  1401/4 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  زکارم  اه و  ناتسرهش  تارباخم  تاسیسات  هیذغت و  چیئوس ، لباک ، هکبش  یرادهگن  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 3 ینامیلس ، مساق  جاح  دیهش  رادرس  نامتخاس  راسلگ ، هارراهچ  تشر ،  : سردآ هب  نالیگ  هقطنم  تارباخم  یاهدادرارق  دیرخ و  هرادا  هب  دانسا  دیرخ   :: سردآ سردآ

01332132370 :: نفلت :: iets.mporg.ir TCI.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

56165616 فلش   فلش لباک   لباک وو     ADLEADLE  تراک تراک   56165616 فلش   فلش دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

تارباخم تارباخم تاسیسات   تاسیسات وو   هیذغت   هیذغت چیئوس ، ، چیئوس لباک ، ، لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1818

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/16 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/6/1  دانسا  تفایرد   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناتسآ  لکهایس و  یاه  ناتسرهش  تارباخم  تاسیسات  هیذغت و  چیئوس ، لباک ، هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 28.820.400.000 

لایر هدرپس 1.152.816.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01332132370 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

5-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/05/18هرامش  1401/05/11  - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fars.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/05/24عبنم  1401/05/11  - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکاخ دلیف  هلژ  لباک  عاونا  ملق  هدزاود  ییاوه و  رادراهم  لباک  عاونا  ملق  تفه  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تارباخم تارباخم تاسیسات   تاسیسات وو   هیذغت   هیذغت چیئوس ، ، چیئوس لباک ، ، لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1919

یکاخ یکاخ دلیف   دلیف هلژ   هلژ لباک   لباک عاونا   عاونا ملق   ملق هدزاود   هدزاود وو   ییاوه   ییاوه رادراهم   رادراهم لباک   لباک عاونا   عاونا ملق   ملق تفه   تفه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/8 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/6/1  دانسا  تفایرد   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مامخ  یلزنا و  یاه  ناتسرهش  تارباخم  تاسیسات  هیذغت و  چیئوس ، لباک ، هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 50.503.320.000 

لایر هدرپس 2.021.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01332132370 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

5/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/06/12هرامش زا 1401/06/01   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-39/293/940/000 دروآرب : غلبم  دورگنل - شلما و  یاهناتسرهش  تارباخم  تاسیسأت  هیذغت و  چیئوس ، لباک ، هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

-1/572/000/000 هدرپس : غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

اهدادرارق دیرخ و  هرادا  - 01332132370 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تارباخم تارباخم تاسیسات   تاسیسات وو   هیذغت   هیذغت چیئوس ، ، چیئوس لباک ، ، لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 2 12 1

تارباخم تارباخم تاسیسأت   تاسیسأت وو   هیذغت   هیذغت چیئوس ، ، چیئوس لباک ، ، لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 2222

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/4 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/06/12هرامش  1401/06/01  - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/06/22عبنم  1401/06/22  - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رسدور ناتسرهش  تارباخم  تاسیسأت  هیذغت و  چیئوس ، لباک ، هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
34/606/320/000  : دروآرب غلبم 

1/385/000/000  : هدرپس غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01332132370  : نفلت اهدادرارق  دیرخ و  هرادا   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/9 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشر ءاشن و 7  تشل  ناهفصچوک ، راجیبکشخ ، زکارم  تارباخم  تاسیسأت  هیذغت و  چیئوس ، لباک ، هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرهش ناتسرهش تارباخم   تارباخم تاسیسأت   تاسیسأت وو   هیذغت   هیذغت چیئوس ، ، چیئوس لباک ، ، لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 2323

زکارم زکارم تارباخم   تارباخم تاسیسأت   تاسیسأت وو   هیذغت   هیذغت چیئوس ، ، چیئوس لباک ، ، لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 2424

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/10 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608266 :: هرازه هرازه :: 1401/06/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابدور ناتسرهش  تشر و  رگنس و 6  زکارم  تارباخم  تاسیسأت  هیذغت و  چیئوس ، لباک ، هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
: دروآرب غلبم 

1/577/000/000

هدرپس غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
39/422/460/000

:: سردآ سردآ

01332132370 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/06/01  زا   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم خرومعبنم  - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608268 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رسدور ناتسرهش  تارباخم  تاسیسأت  هیذغت و  چیئوس ، لباک ، هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  34.606.320.000 دروآرب :

لایر  1.385.000.000 هدرپس :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01332132370 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تارباخم تارباخم تاسیسأت   تاسیسأت وو   هیذغت   هیذغت چیئوس ، ، چیئوس لباک ، ، لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 2525

تارباخم تارباخم تاسیسأت   تاسیسأت وو   هیذغت   هیذغت چیئوس ، ، چیئوس لباک ، ، لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 2626

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/11 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ارس هعموص  ناتسرهش  راسلگ و   pc زکرم تارباخم  تاسیسأت  هیذغت و  چیئوس ، لباک ، هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
: دروآرب غلبم 

32/779/320/000

هدرپس غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1/312/000/000

:: سردآ سردآ

01332132370 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   زا 1401/6/1هرامش  - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسام  رهشناوضر و  یاه  ناتسرهش  تارباخم  تاسیسات  هیذغت و  چیئوس  لباک  هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 39.322.500.000 

لایر هدرپس 1.573.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01332132370 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

pcpc زکرم   زکرم تارباخم   تارباخم تاسیسأت   تاسیسأت وو   هیذغت   هیذغت چیئوس ، ، چیئوس لباک ، ، لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 2727

تارباخم تارباخم تاسیسات   تاسیسات وو   هیذغت   هیذغت چیئوس   چیئوس لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 2828

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/15 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/6/1   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجیهال  ناتسرهش  تارباخم  تاسیسات  هیذغت و  چیئوس  لباک  هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 41655.600.000 

لایر هدرپس 1.667.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01332132370 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دودحم  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

12723450 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/5/30  دانسا  تفایرد   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khorasanr.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا هارمه  یاه  تیاس  یزاسهب  ینارمع  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر هدرپس 331.000.000  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

05138118513 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاسیسات تاسیسات وو   هیذغت   هیذغت چیئوس   چیئوس لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 2929

لوا لوا هارمه   هارمه یاه   یاه تیاس   تیاس یزاسهب   یزاسهب ینارمع   ینارمع تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 3030

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش  1401/06/01  - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/06/22  - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نموف تفش و  یاهناتسرهش  تارباخم  تاسیسأت  هیذغت و  چیئوس ، لباک ، هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   21/016/800/000 دروآرب : غلبم 

لایر  841/000/000 هدرپس : غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01332132370 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000255000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608519 :: هرازه هرازه :: 1401/06/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ  یرادناتسا  نارحب  تیریدم  نلاس  تاطابترا  ریوصت و  توص ، تخاسریز  یزاسهب  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

ناتسزوخ یرادناتسا  نارحب  تیریدم  نلاس  تاطابترا  ریوصت و  توص ، تخاسریز  یزاسهب  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,800,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1401/12/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادناتسا نامتخاس  نیطسلف - نابایخ  هیناما -  زاوها -  ناتسزوخ -  ، 6133645141 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تارباخم تارباخم تاسیسأت   تاسیسأت وو   هیذغت   هیذغت چیئوس ، ، چیئوس لباک ، ، لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 3131

نارحب نارحب تیریدم   تیریدم نلاس   نلاس تاطابترا   تاطابترا وو   ریوصت   ریوصت توص ، ، توص تخاسریز   تخاسریز یزاسهب   یزاسهب تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

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

نارهت هقطنم 3  تارباخم  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/5/30  تلهم   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5608594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاموزلم حلاصم و  نیمات  اب  نیمارو  تارباخم  هرادا  هدودحم  رد  زاگ  تکرش  یصاصتخا  لباک  تایلمع  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

عبانم5607086 عماج  هناماس  رارقتسا  شزومآ و  یزادنا ، هار  بصن ، یزاس ، یموب  دیلوت ، یحارط ،
یناسنا

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لرتنک و5607870 زکارم  یرتم و  هلت  یتارباخم و  یاه  متسیس  اهتسپ ، تاریمعت  یرادهگن و  تایلمع 
گنیچاپسید

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تاریمعت5607943 تشادهگن و  تیریدم  یا  هنایار  هناماس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  یحارط ، ماجنا 
CMNS

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5607963RAID رلرتنک دیر  ددع ،) کی   ) رتویپماک سیک  ددع ،)  4  ) کر رورس ، هاگتسد  دیرخ 3 
( ددع ود   ) CONTROLLER

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

روشک5608080 قرب  یاههاگتسیا  رود  هار  یاه  هنایاپ  ءاقترا  اب  طبترم  تازیهجت  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5608092( قرب هکبش  رد  اطخ  بای  تیعقوم   ) تیعقوم لاسرا  ناکما  اب  نشیکول  تلاق  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5608577(EMS  ) یطیحم طیارش  لرتنک  متسیس  زیهجت  هحفص 6)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یصاصتخا یصاصتخا لباک   لباک تایلمع   تایلمع حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3333

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

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

2001005079000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5607145 :: هرازه هرازه :: 1401/06/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرهج  رهش  حطس  یاه  عطاقت  نیدایم و  یکیفارت  یهدناماس  یسدنه و  حالصا  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  مرهج  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

مرهج رهش  حطس  یاه  عطاقت  نیدایم و  یکیفارت  یهدناماس  یسدنه و  حالصا  هژورپ  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   700,000,000 نیمضت :  غلبم 

دکو یلم 14001907532  هسانش  اب  مرهج  یرادرهش  عفنیذ  هجو  رد  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  تسیاب  یم  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  نیمضت :  تاحیضوت 
ای ددرگ  رداص  یتسپ 7413914393  دک  اب  یناشاک  هلا  تیآ  نابایخ  یادتبا  - سدقم عافد  هارراهچ  - مرهج رهش  - سراف ناتسا  سردآ   ، یداصتقا 411385336768

دیامن زیراو  مرهج  هبعش  یلم  کناب  دزن  هرامش 090170000000106437212008  هب  ابش  باسح  هب 
 07454234530: سکف هرامش   07154244770: سامت هرامش 

14:00 تعاس : 1401/07/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یتسپ دک  مرهج  یرادرهش  نامتخاس  سدقم ،  عافد  هار  راهچ  یناشاک ،  هلا  تیآ  نابایخ  مرهج ،   ، 7413914393 یتسپ :  دک  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7413914393

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001005036000038 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607251 :: هرازه هرازه :: 1401/06/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدجت ) درالم ( رهش  حطس  رباعم  یشک  طخ  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  درالم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

( دیدجت  ) درالم رهش  حطس  رباعم  یشک  طخ  تایلمع  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1401/09/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامیپ اهدادرارق و  روما  درالم ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  (ص ، ) مرکا لوسر  راولب  درالم ،  رهش   ، 3161949978 یتسپ :  دک  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
اه

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس یاه   یاه عطاقت   عطاقت وو   نیدایم   نیدایم یکیفارت   یکیفارت یهدناماس   یهدناماس وو   یسدنه   یسدنه حالصا   حالصا هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3434

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3535

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

یا هلحرم  کی  ناوخارف  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش ات  زا 1401/5/31  دانسا  تفایرد   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/06/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607601 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/06/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هژورپ ریسم  لوط  رد  هتخاس  شیپ  تاعطق  بصن  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا ناتسا  هعطق 9  ناهفصا  مق  نارهت  ریسلا  عیرس  نهآ  هار  هژورپ   201 یلا 000 +  199 رتمولیک 000 + : راک ماجنا  لحم 

هام تیلاعف 4  تدم 

هدنرب هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  یدقن -  تخادرپ  دیسر  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  غلبم 700.000.000  هدرپس  ربتعم -  همان  یفرعم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هصقانم 

یسدنهم ینف و  تیریدم  میس ، یب  هداج  رتمولیک 10  تسار ، تمس  یعرف  نارهت ، ناهفصا  نابوتا  رتمولیک 25  یناشن  هب  هصقانم  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
یسدنهم  ینف و  تیریدم  میس  یب  هداج  رتمولیک 10  تسار  تمس  یعرف  نارهت  ناهفصا  نابوتا  رتمولیک 25  لیوحت 

هاگراک رتفد  لحم  ییاشگزاب 

هارمه 09016370735 یلخاد 405   02536625178 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هژورپ هژورپ ریسم   ریسم لوط   لوط ردرد   هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ تاعطق   تاعطق بصن   بصن تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3636

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

لوا تبون  یفیک  یبایزرا   ) یمومع هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/0020  / :: م آ ج یهگآ یهگآ هرامش   تروصبهرامش یفیک  یبایزرا  مالعتسا  تفایرد  تلهم   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ات خیرات 1401/05/30  حبص  تعاس 08:00  زا  یروضح ) ریغ   ) یکینورتکلا

تعاس 14:00 ات  هصقانم  دانسا  عیزوت  تلهم  خیرات 1401/06/07  - تعاس 12:00 
خیرات

ناتسزوخ داصتقا   :: عبنم یفیکعبنم یبایزرا  مالعتسا  خساپ  لاسرا  تلهم   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات 1401/06/21 - تعاس 12:00  ات  یروضح ) ریغ   ) یکینورتکلا تروصب 

خروم هبنشکی  زور  تعاس 09:00  ات  رثکادح  لیوحت 

5608104 :: هرازه هرازه :: 1401/07/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( مود زاف   ) نازیاج هیدیما  روحم  یلصا  هداج  ثادحا  هدنامیقاب  یاهراک  لیمکت  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یشاپبآ و حیطست ، ینک ، لاناک  ینک و  یپ  ینیشام ، یتسد و  یکاخ  تایلمع  مزال  یاه  ناکم  رد  حلسم  ریغ  حلسم و  نتب  یاه  ییانب  بیرخت  رصتخم -  حرش 

یاه ولبات  مئالع و  لیردراگ و  بصن  یتلافسآ ، یاه  هیال  ریق و  دودنا  یارجا  ساسا ، ریز  ساسا و  یاه  هیال  یارجا  اه ، هشنارت  فک  ای  اهزیرکاخ  رتسب  ندیبوک 
عطقنم  دتمم و  یشک  طخ  یارجا  ریسم ، یامنهار 

هیدیما  ناتسرهش  یرتمولیک  عاعش 10  رد  یراجاغآ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتایلمع  هزوح  هیدیما  ناتسزوخ -  تامدخ :  ماجنا  لحم 
هام  یرادهگن 24  هرود  هام و  هژورپ 12  یارجا  تدم 

لایر دروآرب 486.235.171.070 

هافر راک و  نواعت ، هرادا  زا  ربتعم  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  روشک و  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یربارت  هار و  هتشر  هبتر 4  لقادح  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدهعب اه  همانزور  رد  یهگآ  جرد  هنیزه  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 15.742.703.000  غلبم  یعامتجا - 

 - لایر غلبم 3.200.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  .دشاب  یم  هصقانم  هدنرب 

اهدادرارق یقوقح و  روما  نامتخاس 300 - یتعنص  ریغ  هطوحم  هیدیما - ناتسزوخ   :: سردآ سردآ

06152632703 :: نفلت :: www.setadiran.ir http:/iets.mporg.ir www.nisoc.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.shana.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم یلصا   یلصا هداج   هداج ثادحا   ثادحا هدنامیقاب   هدنامیقاب یاهراک   یاهراک لیمکت   لیمکت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01 :: م م/0172 / یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/6/5هرامش تعاس 8  زا  یگدامآ  مالعا   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 19 یلا 

نازور  :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608114 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/06/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاپوک هاچ 51  هطوحم  یزاسهب  تمرم و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
...یشک دنب  دودنا و  گنس ، اب  ییانب  تایلمع  یکاخ ، تایلمع  بیرخت ، تایلمع  ماجنا  رصتخم : حرش 

زاوها  یرتمولیک  رد 40  تامدخ  یارجا  لحم 
هام  نآ 2  ماجنا  تدم 

لایر دروآرب 34.426.792.823 

ای یزکرم  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  دقن  زیراو  تروص  هب  لایر  غلبمب 1.721.339.641  نیمضت  یربارت -  هار و  شیارگ  هیاپ 5  لقادح  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر غلبم 4.046.000  دانسا  دیرخ  یعامتجا -  هافر  راک و  نواعت و  لک  هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  نتشاد  یکناب -  همان  تنامض 

هار و یاه  حرط  نامتخاس  ود  کولب  یوربور  رد  عقاو  نایوگ  دنت  عمتجم  مالسا  نایئادف  یوک  زاوها  رد  تاصقانم  نویسیمک  رتفد  یروضح  تروص  هب  لیوحت   :: سردآ سردآ
نامتخاس 

یاه حرط  قباس  نامتخاس  ود  کولب  یوربور  رد  عقاو  نایوگ  دنت  عمتجم  مالسا  نایئادف  یوک  زاوها  سردآ  تکرش  تاصقانم  نویسیمک  یکیزیف  تروص  هب  لیوحت 
نامتخاس هار و 

:: نفلت :: WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir www.setadiranنفلت 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

هاچ هاچ هطوحم   هطوحم یزاسهب   یزاسهب وو   تمرم   تمرم ناونع : : ناونع 3838
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نارهت هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

49-1401/41 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگاعبنم راشتنا  خیرات  زا  زور  هد   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمع هب  توعد  طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا  هیلک  زا  هلیسونیدب  اذل  .دیامن  راذگاو  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لیذ  هحورشم  تایلمع  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنیامن مادقا  هصقانم  رد  تکرش  هب  تبسن  لیذ ، دراوم  یسررب  هعلاطم و  نمض  دیآ  یم 

 .. تمه و ماما ، راگدای  نارمچ  هقطنم 2  حطس  یاه  هارگرزب  رد  لیردراگ  تشادهگن  تایلمع  - 
 ...( یروت و هلا  لضف  خیش  هارگرزب  دمحا ، لآ  لالج  هارگرزب  داژنکاپ ، راولب  هقطنم 2  حطس  رد  راهنا ) یور   ) تاقحلم یزلف و  لپ  یزلف ، هدرن  بصن  لمح و  تخاس ، - 
رد نارمچ  هارگرزب  وردنت  یاه  سوبوتا  طخ 4  هناماس  ریسم  اه و  هاگتسیا  یاهریگ ) هبرض  اه و  ظافح  یکیفارت ، یدومع  مئالع  یکیفارت ، تازیهجت  بصن  هیهت ، - 

هقطنم 2 هدودحم 
هقطنم 4 حطس  رد  نازابناج  نیلولعم و  هژیو  رباعم  یزاس  بسانم  - 

هقطنم 2  حطس  رد  یسکات  سوبوتا و  یاه  هاگتسیا  هانپرس  تفاظن  یرادهگن و  ریمعت ، بصن ، تخاس و  - 
هقطنم 2 یاه  هارگرزب  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  اهولبات و  یرادهگن  شیاپ و  یسرزاب ، تایلمع  - 

هقطنم 2 یاه  هارگرزب  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  یگدننار ، ییامنهار و  ینمیا و  مئالع  یکیفارت ، یاهولبات  هیهت  - 
هقطنم 2 حطس  رد  تاقلعتم  و  لیردراگ )  ) یزلف یلوط  یاه  ظافح  هیهت  - 

هقطنم 2 هناگ  یحاون 9  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  یگدننار ، ییامنهار و  ینمیا و  مئالع  یکیفارت ، یاهولبات  هیهت  - 

مان هب  دک 234  دابآ  تداعس  هبعش  رهش  کناب  باسح 1004595632  هرامش  هب  هصقانم  رد  تکرش  یکناب  همانتنامض  ای  هدرپس  غلبم  زیراو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هقطنم 2  یرادرهش 

دشاب  یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگا  هنیزه 
یربارت هار و  هبتر 5 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: business.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد راهنا ) ) راهنا یور   یور  ) ) تاقحلم تاقحلم وو   یزلف   یزلف لپلپ   یزلف ، ، یزلف هدرن   هدرن بصن   بصن وو   لمح   لمح تخاس ، ، تخاس اهاه -  -  هارگرزب   هارگرزب ردرد   لیردراگ   لیردراگ تشادهگن   تشادهگن تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
سوبوتا سوبوتا طخطخ  44   هناماس   هناماس ریسم   ریسم وو   اهاه   هاگتسیا   هاگتسیا یاهریگ ) ) یاهریگ هبرض   هبرض وو   اهاه   ظافح   ظافح یکیفارت ، ، یکیفارت یدومع   یدومع مئالع   مئالع یکیفارت ، ، یکیفارت تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن هیهت ، ، هیهت حطس   - - حطس

نازابناج نازابناج وو   نیلولعم   نیلولعم هژیو   هژیو رباعم   رباعم یزاس   یزاس بسانم   بسانم هارگرزب -  -  هارگرزب وردنت   وردنت یاه   یاه

3939
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یگدنیامن اب  یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نکسم نیمز و  یلم  نامزاس 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004046000009 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608517 :: هرازه هرازه :: 1401/06/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا 1401 ههام  هس  لیدعت  یانبم  صاش  یرادهار 1401 و  یاهب  تسرهف  ساسا  رب  دابآ  دنش  رذگریز  نانک و  هزوک  رتسبش - روحم  مئالع  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب  یم 

یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ههام هس  لیدعت  یانبم  صاش  یرادهار 1401 و  یاهب  تسرهف  ساسا  رب  دابآ  دنش  رذگریز  نانک و  هزوک  رتسبش - روحم  مئالع  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

.دشاب  یم  لوا 1401 
79,822,724,561 یلام :  دروآرب 

لایر   3,992,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/07/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ترایز جح و  نامزاس  بنج  تنج - خ  هیرظنم - زیربت -  ، 5173865955 یتسپ :  دک  رتسبش ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش نیهاش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094734000042 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5608546 :: هرازه هرازه :: 1401/06/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بسح زاین  دروم  یلیمکت  تایلمع  هیلک   - شرف کولب  یارجا  هیهت و  هچیهام -  نتب  رگم و  نتب  یارجا  هیهت و  یراذگلودج -  یرادربکاخ -  یزیرکاخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاعوضوم یارجا  تهج  زاین  دروم  تالآ  نیشام  تازیهجت و  حلاصم  هیلک  لمح  نیمات و  هیهت و  یرادرهش -  تراظن  نارمع و  دحاو  یوس  زا  یغالبا  یاهراک  روتسد 

قوف 
رهش  نیهاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ییارجا ناوت  ینف و  تیحالص  نینچمه  یربارت و  هار و  ای  نامتخاس و  هینبا و  جنپ  یدنب  هبتر  لقادح  یاراد  یتسیاب  ناگدننک  تکرش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
.دنیامن  یراذگراب  هناماس  رد  ار  هدش  ماجنا  هباشم  یاهراک  هموزر  تسیاب  یم  ناراکنامیپ  اتسار  نیا  رد  دنشاب  هژورپ  عوضوم  تایلمع  اب  بسانتم 

37,500,000,000 یلام :  دروآرب 

 5,450,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,875,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:00 تعاس : 1401/06/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هیمطاف نادیم  رهش  نیهاش   ، 8316613111 یتسپ :  دک  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم مئالع   مئالع بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 4040

یاه یاه هلحم   هلحم تیولوا   تیولوا اباب   یزاس   یزاس ورور   هدایپ   هدایپ ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 4141

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

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

2001094734000041 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5608572 :: هرازه هرازه :: 1401/06/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بسح زاین  دروم  یلیمکت  تایلمع  هیلک   - شرف کولب  یارجا  هیهت و  هچیهام -  نتب  رگم و  نتب  یارجا  هیهت و  یراذگلودج -  یرادربکاخ -  یزیرکاخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاعوضوم یارجا  تهج  زاین  دروم  تالآ  نیشام  تازیهجت و  حلاصم  هیلک  لمح  نیمات و  هیهت و  یرادرهش -  تراظن  نارمع و  دحاو  یوس  زا  یغالبا  یاهراک  روتسد 

قوف 
رهش  نیهاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ییارجا ناوت  ینف و  تیحالص  نینچمه  یربارت و  هار و  ای  نامتخاس و  هینبا و  جنپ  یدنب  هبتر  لقادح  یاراد  یتسیاب  ناگدننک  تکرش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
دنیامن  یراذگراب  هناماس  رد  ار  هدش  ماجنا  هباشم  یاهراک  هموزر  تسیاب  یم  ناراکنامیپ  اتسار  نیا  رد  دنشاب  هژورپ  عوضوم  تایلمع  اب  بسانتم 

22,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 5,450,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,100,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:00 تعاس : 1401/06/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هیمطاف نادیم  رهش  نیهاش   ، 8316613111 یتسپ :  دک  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاس یزاس ورور   هدایپ   هدایپ زازا   یشخب   یشخب ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 4242

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

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

زا 98 ھحفص 28 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

نامز تدم  دیدمت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/120 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 8  ات  دانسا   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607277 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8/45  سار   - 1401/06/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوختراک اب  تشگنا  رثا  رنکسا  تیوه  زارحا  هاگتسد  دیرخ 3000  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هب قوف  غلبم  یدقن  زیراو  شیفای  لایر  غلبم 12.000.000.000  هب  تلم  کناب  زا  ریغ   ) یکناب هصقانم  رد  تکرش  طرش  دیق و  نودب  همان  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  هرامش 2024010265 و ...  ماج  یراج  باسح  هب  لایر  غلبم 500.000  زیراو  هرامشاب 2024013595 -  ماج  یراج  باسح 

اهدادرارق تالماعم و  ةرادا  مشش -  هقبط  هرامش 380 -  نامتخاس  تفن - ترازو  نامتخاس  لباقم  یناقلاط -  نابایخ  نارهت -  هصقانم : دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ

64821180  - 64821050 :: 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

5608577(EMS  ) یطیحم طیارش  لرتنک  متسیس  زیهجت  هحفص 6)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناوختراک ناوختراک اباب   تشگنا   تشگنا رثا   رثا رنکسا   رنکسا تیوه   تیوه زارحا   زارحا هاگتسد   هاگتسد   30003000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

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

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

زا 98 ھحفص 29 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/104
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9jdcy6cah89tf?user=37505&ntc=5607277
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5607277?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003702000022 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607894 :: هرازه هرازه :: 1401/06/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هعسوت ی  یرادهگن و  سیورس ، تاریمعت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هعسوت ی  یرادهگن و  سیورس ، تاریمعت ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,100,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
17:00 تعاس : 1401/09/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ردنب راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب   ، 7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13  تیاغل  خیرات 1401/06/31  زا   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا ناهج   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  تیاغل  خیرات 1401/06/6  زا   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607984 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/06/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا ییاتسور  یزکرم  رابنا  دس و  راهچ  هاگتسیا  ییانشور  ینوماریپ و  تظافح  ءاقترا  تیوقت و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زور  نامیپ 45  تدم 

لایر هیلوا 13.419.580.000  دروآرب 

دیدجت قباوس  نینچمه  هصقانم و  یاه  یهگآ  هنیزه  تخادرپ  یعامتجا -  هافر  راک و  نواعت ، هرادا  زا  هرداص  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  هدنراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - لایر نیمضت 670.979.000  غلبم  .دشاب  یم  هدنرب  هدهع  هب  هصقانم 

تسارح رتفد  مالیا ، ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  سدقم ، عافد  نادیم  رد  عقاو  تسارح  هناخریبد  لیوحت :  :: سردآ سردآ

یلخاد 313  07-08432230120 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود هعسوت  یی   هعسوت وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس تاریمعت ، ، تاریمعت ناونع : : ناونع 4444

ییاتسور ییاتسور یزکرم   یزکرم رابنا   رابنا وو   دسدس   راهچ   راهچ هاگتسیا   هاگتسیا ییانشور   ییانشور وو   ینوماریپ   ینوماریپ تظافح   تظافح ءاقترا   ءاقترا وو   تیوقت   تیوقت یراذگاو   یراذگاو 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 :

زا 98 ھحفص 30 
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رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  لوا  تبون  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 5-9/1401م ن یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  هبنشود 1401/5/31  یهگا  خیرات  زا   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنشکی  17

راکتبا  :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  تعاس 13 ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608013 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   حبص  تعاس 9   - 1401/06/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هعسوت  یرادهگن و  سیورس  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 62.000.000.000 

هام هژورپ 24  تدم 

لایر هدرپس 3.100.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 7517638480 دک  رهشوب  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب  راولب  یناقلاط  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب   :: سردآ سردآ

31667002-077 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5608577(EMS  ) یطیحم طیارش  لرتنک  متسیس  زیهجت  هحفص 6)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود هعسوت   هعسوت وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس   سیورس تاریمعت   تاریمعت 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 :
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ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناراسچگ تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  یاه  هناماس  یرازفا  مرن  ینابیتشپو  یرازفا  تخس  تازیهجت  تشادهگنو  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دادرارقو  تسیل  اب  قباطم  یزور  هنابش  تروص  هب 

1101094619000149 زاین :  هرامش 
ناراسچگ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هاگتسد 331 دادعت : 

1401/06/06 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  لماک.دشاب  یم  تسویپ  دادرارق  هب  فطع  دادرارق  تادهعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7581733689 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  نایوگدنت  دیهش  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223025-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225711-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نافلد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 12 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگید یئاتسورو و  یرهش  زکارمو  تشادهب  هکبش  یرتویپماک  هکبش  یرازفا  مرنو  یرازفا  تخس  ینابیتشپ  یمجح  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هعبات یاهدحاو 

1101091728000027 زاین :  هرامش 
نافلد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
لاس 1 دادعت : 

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

 . هنالاس یداهنشیپ  تمیق  لک  دص  رد  نیمضت 5  غلبم   . ددرگ داهنشیپ  هنالاس  تروص  هب  یلک  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6831743159 یتسپ :  دک  نافلد ،  تشادهب  هکبش  (- هر  ) ماما نابایخ  - نافلد ناتسرهش   - ناتسرل ناتسا  نافلد ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32724487-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32724487-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب ناراسچگ   ناراسچگ تفن   تفن تعنص   تعنص نامردو   نامردو تشادهب   تشادهب یاه   یاه هناماس   هناماس یرازفا   یرازفا مرن   مرن ینابیتشپو   ینابیتشپو یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت تشادهگنو   تشادهگنو سیورس   سیورس ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ دادرارقو   دادرارقو تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم یزور   یزور هنابش   هنابش تروص   تروص

4747

یرتویپماک یرتویپماک هکبش   هکبش یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ یمجح   یمجح یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 4848

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش  رد   IPCMMS رازفا مرن  تاریمعت  یرادهگن و  تیریدم  رازفا  مرن  هعسوت  دوبهب و  ینابیتشپ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000302 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1403/08/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هتشاد  تکرش  رهم  تاحفص  مامت  هک  دادرارق  قاصلا  هعلاطم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34496329-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5607495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیممالعتساهدنربدهعربورینویفرصمداومورنکسالیبقزاتاموزلمیلک ، لحمرددانسانکسا ، گربرازهتسیبرسکادحاتگربکیزا ، یشزومآتنواعمدانسانکسا

1101000257001686 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
201 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیممالعتساهدنربدهعربورینویفرصمداومورنکسالیبقزاتاموزلمیلک ، لحمرددانسانکسا ، گربرازهتسیبرسکادحاتگربکیزا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31511208-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

IPCMMSIPCMMS رازفا   رازفا مرن   مرن تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن هعسوت   هعسوت وو   دوبهب   دوبهب ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4949

یشزومآ یشزومآ تنواعم   تنواعم دانسا   دانسا نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 5050

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607600 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتایلمع فارگ  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000044 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/05/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519733111 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  یزکرم  نامتخاس  اقیرفآ  راولب  یادتبا  نیتناژرآ  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55128420-021  ، 55127388-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5607674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیگ سراپ  هاگتسد  یرازفا  مرن  یناسر  زورب  هلاس و  کی  سنسیال  - تیگ سراپ  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000088 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیگ سراپ  هاگتسد  یرازفا  مرن  یناسر  زورب  هلاس و  کی  سنسیال  - تیگ سراپ  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایلمع یتایلمع فارگ   فارگ هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 5151

تیگ تیگ سراپ   سراپ هاگتسد   هاگتسد یرازفا   یرازفا مرن   مرن یناسر   یناسر زورب   زورب وو   هلاس   هلاس کیکی   سنسیال   سنسیال -- تیگ تیگ سراپ   سراپ ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 5252

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادعت 310000 هب  یرتسب  نارامیب  یاهدنورپ  نکساو  ءاحما  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090382000006 زاین :  هرامش 

نیمخ ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

گرب 310000 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

نیمخ رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم نیمخ  رهش  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  رد  راک  ماجنا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راک ماجنا  زا  دعب  تخادرپو  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - 2

دشاب الاب  تیفیک  اب  نکسا  هاگتسد  یاراد  تسیابیم  هدننک  تکرش  -3

3881743364 یتسپ :  دک  نیمخ ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخو  یکشزپ  مولع  هدکشناد  داتس  یدازآ  نابایخ  نیمخ ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46332219-086  ، 46224141-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46223910-086 :: 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 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

5607690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دنس  قباطم  تعنص  هناماس  تخاسریز  هعسوت  یزاس و  نما  ینابیتشپ ، تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000003000056 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 

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

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

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

88898074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتسب یرتسب نارامیب   نارامیب یاهدنورپ   یاهدنورپ نکساو   نکساو ءاحما   ءاحما ناونع : : ناونع 5353

هناماس هناماس تخاسریز   تخاسریز هعسوت   هعسوت وو   یزاس   یزاس نما   نما ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - ربراک  270 شیوداپ -  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001063000230 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایوپ سراپ  طابترا  اریو  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  باق  یدنب  هتسب  عون   DVD شیوداپ ینامزاس  ریگجاب  دض  یتینما  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ددع 270 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت دشاب -  نارهت  رهش  رد  تسیبیم  تکرش  رتفد  تبث و  لحم  کیتامروفنا -  یلاع  یاروش  رد  تیوضع  ینابیتشپ -  شورف و  یمسر  هدنیامن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
02121212674

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912942-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 5555

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و داهنشیپ  / تسیمازلا تفن  AVL رد تیوضع  / تاعالطا تشن  زا  یریگولج  رورس و  لیاف  گنیروتینام  هناماس  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هئارا  تسویپ  لیاف  قباطم  دیاب  یلام 

1101096433000113 زاین :  هرامش 
موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

نایار هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   SAFETICA هدنزاس عجرم  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون هداد  تشن  زا  یریگولج  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
SAFETICA یتراجت مان  اکرآ  هناماس 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قباطم دیاب  یلام  ینف و  داهنشیپ  / تسیمازلا تفن  AVL رد تیوضع  / تاعالطا تشن  زا  یریگولج  رورس و  لیاف  گنیروتینام  هناماس  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  / دوش هئارا  تسویپ  لیاف 

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

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

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا تشن   تشن زازا   یریگولج   یریگولج وو   رورس   رورس لیاف   لیاف گنیروتینام   گنیروتینام هناماس   هناماس سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  تیاسبو  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001063000229 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف 02121912674 تالاوس  تهج  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912942-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ دومحم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5608171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دنشاب ناردنزام  ناتسا  یموب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  یتسویپ -  تاصخشم  قبط  یرادا  نویساموتا  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093013000047 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  دابادومحم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
روآون راک  هنیهب  تکرش  زا  ییاوقم  هبعج  رد  هدرشف  حول  یرازفا  تخس  لفق  اب  هکبش  تحت  یرادا  نویساموتا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب ناردنزام  ناتسا  یموب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  لوا -  تبون  لوا  هلحرم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یرازگراب  کرادم  تمسق  رد  یتسیاب  دشاب و  یم  یمازلا  ناگدننک  تکرش  تازوجم  همانساسا و  اه و  تیحالص  هئارا 

4631613514 یتسپ :  دک  دابآدومحم ،  یرادرهش  نیفعضتسم -  راولب  یدازآ -  نابایخ  دابآدومحم -  ناردنزام -  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44748101-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44748105-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیاسبو تیاسبو یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 5757

هکبش هکبش تحت   تحت یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5608207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش قباطم  تسیاب  یم  یتساوخ  رد  تاعالطاو  هدوب  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  ) power supply 15 to 28 vdc sensor تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب تسویپ 

1101092625000373 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   SSG 1GB RAM 1AC POWER SUPPLY لدم هنایار  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

دشاب تسویپ  حرش  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخ  رد  تاعالطاو  هدوب  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  ) power supply 15 to 28 vdc sensor :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یرهش  ینیرفآزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5608249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تعاس اتیاهن 24 سنسیال  لیوحت  )creator ربراک رورس 3  وئلبت  یتیریدم  دروبشاد  یلصا )   ) رازفا مرن  هنایلاس  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  ) 
1101001039000006 زاین :  هرامش 

ناریا یرهش  ینیرفازاب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هخسن 1 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

customer هب یسرتسد  .دشاب )  creator ربراک  3  ) .دشاب لیاف  چپ  نودب  لانیجروا و  ، guest ربراک تیلباق  اب  یلصا و  هدش  هئارا  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  رازفا  مرن  یناسرزورب  هارمهب  ناگیار  ینابیتشپ  لاسکی  .دشاب  یم  یرورض   portal

1994861178 یتسپ :  دک  هرامش 51 ،  یمادخ  دیهش  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

87572348-021  ، 88788860-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88877954-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

power supply 15 to 28 vdc sensorpower supply 15 to 28 vdc sensor هنایار - - هنایار لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 5959

رورس رورس وئلبت   وئلبت یتیریدم   یتیریدم دروبشاد   دروبشاد یلصا )  )  یلصا  ) ) رازفا رازفا مرن   مرن هنایلاس   هنایلاس سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  ) یتسویپ مالعتسا  قباطم  رورس -  هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092200000050 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  هردمرخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم راکهار  زیر  هیاپ  هدننک  هضرع  عجرم   FORTIGATE یتراجت مان   FG-60F هنایار هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

شابلزق دادادخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 لدم رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRZ-4506 لدم  cm 34 عافترا  45x57 cm داعبا تینوی  یراوید 6  کر  الاک :  مان 

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

هردمرخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  لیمکت و  یتسویپ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

35524008-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FG-60FFG-60F هنایار   هنایار هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا قرب  تیریدم  هکبش   :: 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   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5608448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قفو یلاناک ) کپ 64  ) ریواصت هچراپکی  تیریدم  یزاسدنمشوه و  رازفا  مرن  ینابیتشپ  شزومآ و  یزادنا ،  هار  بصن ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یاهلیاف  ینف  تاصخشم 

1101001070000192 زاین :  هرامش 
ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هخسن 1 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  هلاس  ناگیار 2  ینابیتشپ  اتفا و  هیدات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1996836111 یتسپ :  دک  یمسای ،  دیشر  نابایخ  دامادریم -  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85162391-021  ، 85160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85169-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روباشین ناتسرهش  یزرواشک  داهج  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روباشین یزرواشک  داهج  تیریدم   IT هناخریبد و روما  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004529000027 زاین :  هرامش 

روباشین ناتسرهش  یزرواشکداهج  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناراکنامیپ هک  تسا  رکذ  هب  مزال  .دنیامن  یراذگراب  هناماس  رد  مزال  کرادم  اب  هدومن و  اضما  رهم و  لیمکت ، ار  هطوبرم  یاه  مرف  یتسیاب  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یموب  راکنامیپ  اب  تیولوا  .دنشاب  هتشاد  انث  تبث  یهاوگ  نینچمه  هدوب و  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  یاراد  یتسیاب 

9314845614 یتسپ :  دک  رویرهش ،  نابایخ 17  یاهتنا  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43338192-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43334816-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریواصت ریواصت هچراپکی   هچراپکی تیریدم   تیریدم وو   یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شزومآ   شزومآ ،، یزادنا یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن ناونع : : ناونع 6262

ITIT وو   هناخریبد   هناخریبد روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 6363

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5608501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نکسم نیمز و  یلم  نامزاس  ، یلرتنک یتراظن و  ، یلام تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003598000083 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

یراپس نورب  1 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تارغت ، یمسر همانزور  ، همان ساسا  ، تیحالص یهاوگ  ، تمیق زیلانا  هئارا  نکسم -  نیمز و  یلم  نامزاس  یسرباسح  یلام و  تامدخ  یراپس  نورب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هدرک  راک  یلم  نامزاس  هزوح  اب  امتح  هدننک  نیمات  .ددرگ  یراذگراب  هدش  ءاضما  رهم و  یتسویپ  کرادم  هیلک  تکرش و 

دک یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  نامتخاس  28 ناروالد هچوک  رون  مایپ  هاگشناد  یوربور  رابناهج  هارراهچ  نارادساپراولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916793399 یتسپ : 

333333-076  ، 3332591-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3332594-076 :: 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   1111 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نکسم نکسم وو   نیمز   نیمز یلم   یلم نامزاس   نامزاس ،، یلرتنک یلرتنک وو   یتراظن   یتراظن ،، یلام یلام تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5607101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم هلول  طوطخ  یدتاک  تظافح  یاه  متسیس  شیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091871000079 زاین :  هرامش 

کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا   زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6378111484 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  کی  هقطنم  هوکنایم  هیدیما  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52653716-061  ، 52654242-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52652815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نورام 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 11 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یمرظندم  لخاد  تخاس  ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ حرش  قبط   LED ویارد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079000580 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   ANSALDO هدنزاس عجرم   B لدم یکیرتکلا  روتروناک  دربراک  روتکار  طبار و  تراک  لرتنک و  هلر  لنپ و  روتوم و  ویارد  هعومجم  الاک :  مان 

هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم 
تس 1 دادعت : 

1401/06/09 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریگ یمنرارق  یسرربدروم  تاداهنشیپ  تروصنیاریغرددامن  لاسرا  تسویپ  یاه  لیاف  اب  قباطم  اردوخ  یلامو  ینف  تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188226-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم هقطنم هلول   هلول طوطخ   طوطخ یدتاک   یدتاک تظافح   تظافح یاه   یاه متسیس   متسیس شیاپ   شیاپ ناونع : : ناونع 6565

یکیرتکلا  مم یکیرتکلا روتروناک   روتروناک دربراک   دربراک روتکار   روتکار وو   طبار   طبار تراک   تراک وو   لرتنک   لرتنک هلر   هلر وو   لنپ   لنپ وو   روتوم   روتوم ویارد   ویارد هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 6666

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

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

زا 98 ھحفص 43 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yb6vbsfl4sme5?user=37505&ntc=5607101
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5607101?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jybbt7atzzt8v?user=37505&ntc=5607195
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5607195?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5607460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم هلول  طوطخ  یدتاک  تظافح  یاه  متسیس  شیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091871000080 زاین :  هرامش 

کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا   زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6378111484 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  کی  هقطنم  هوکنایم  هیدیما  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52653716-061  ، 52654242-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52652815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارا یتعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنس نایرج  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004243000028 زاین :  هرامش 

کارا یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
SHENZEN EVERBEST MACHINERY INDUSTRY هدنزاس عجرم   CEM یتراجت مان   DT-1880 لدم رگالاتید  اب  ریاو  تاه  یسانشاوه  جنس  داب  الاک :  مان 

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

1401/06/09 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاعالطا هداد / ذخا  تراک  هارمه  هب   30khz سناکرف ات  اوه  نایرج  یریگ  هزادنا  تهج  غاد  میس  جنس  نایرج  هاگتسد  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
میهاربادمحم 09128151264 یاقا  ینف 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  الاک /  لیوحت  زا  دعب  زور  هجو 40  تخادرپ 

3818141167 یتسپ :  دک  .کارا ،  یتعنص  هاگشناد  هاگشناد - نابایخ  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400423-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33670020-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم هقطنم هلول   هلول طوطخ   طوطخ یدتاک   یدتاک تظافح   تظافح یاه   یاه متسیس   متسیس شیاپ   شیاپ ناونع : : ناونع 6767

جنس جنس نایرج   نایرج هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6868

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

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

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

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

5607578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Smart PLC Recorder, Model: PR4303 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001445 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص ناینب  راکیاپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتعنص  نویساموتا  دربراک   TS8-1 لدم  PLC لرتنک ولبات  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/06/16 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسالاک دأت  تفایرد و  زا  دعب  هام  ود  تخادرپ  هدوب و  هدنشورف  هدهعرب  لمح  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33823701-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا دربراک   دربراک   TS8- 1TS8- 1 لدم   لدم   PLCPLC  لرتنک لرتنک ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  یهاگشیامزآ  یاه  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000468 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یناکگنز روپ  تمعن  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   FATEK یتراجت مان   FBS لدم  PLC لرتنک ولبات  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/07 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

.دسرب زکرم  هاگشیامزآ  دات  هب  دیاب  الاک 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

ناشفارهم 09158166340 یاقآ  وگخساپ : سانشراک 
.تسا زاین  یلک  حرش  اب  قباطم  تساوخرد 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38012900-051  ، 38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: 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 07 -  ات   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یاه   یاه تیک   تیک ناونع : : ناونع 7070

تفن تفن یلرتنک   یلرتنک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( ددرگ هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ  یتسویپ  تاصخشم  قباطم  تفن 9920359002( یلرتنک  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا 

1101093228001016 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

WEISS ANLAGENTECHNIK هدنزاس عجرم  لانشرپورپ  یکیلوردیه  ریش  دربراک   rexroth propertional card vt300 لدم رلرتنک   PID درب الاک :  مان 
رنف سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   GMBH AND CO. KG

ددع 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  دنالنف  هدنزاس  روشک   ABB هدنزاس عجرم   266ASTCSBNA1E1L1M5I1 لدم لاتیجید  راشف  رتیمسنارت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FOXBORO یتراجت مان   40PR-RYM1F-DE-BG لدم یکیتامونپ  تالایس  نایرج  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 

نوراک بونج  شواک  یتامدخ  هدننک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دزی نیون  یژرنا  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   FORAT یتراجت مان   HTL-DP500 لدم یلضافت  راشف  رتیمسنارت  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

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

1401/08/30 زاین :  خیرات 
گرب یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم   PRELECTRONICS یتراجت مان   PR 9106 لدم ریرب  روتالوزیا  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  زادرپ  نامژار  عیانص  هدنزاس  عجرم   PID CONTROLER یتراجت مان  لدم 105  نویساموتا  لرتنک و  تازیهجت  ید  یآ  یپ  رلرتنک  الاک :  مان 
زادرپ نامژار  عیانص 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/30 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
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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   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ  یتسویپ  تاصخشم  قباطم  شزرل 0106355( متسیس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا 
1101093228001019 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ورین نارمع  امیپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیپیلیف  هدنزاس  روشک   APC هدنزاس عجرم   AP9326 لدم  leak Sensor Extension Cable هدننک کنخ  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نهیم دنمشوه  درب  ارف  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS یتراجت مان   cable 50-pole X 26pole لدم نایرج  تظافح  لرتنک و   m 2 رادشکور لباک  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   proximity transducer eith probe for gear box axpal تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   proximity probes extension for Gear box لباک تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
تراجت ریسکا  هدننک  هضرع  عجرم   EMEC یتراجت مان  قیرزت  پمپ  بآ  نایرج  روبع   PROXIMITY SENSOR 2MT روسنس الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  اکیرما  هدحتم  تالایا   BENTLY NEVADA هدنزاس عجرم   BENTLY NEVADA یتراجت مان  لدم 3500  لاتیجید  شاعترا  چیئوس  الاک :  مان 
برغ دنیآرف  زیهجت  نیمات 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/08/30 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

شزرل شزرل متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 7272
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 1   PLC Delta 14SS2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 1  PLC Delta -DVP-PS02

ددع دادعت 12 PLC Delta 16SP
یمشاه 09334833494

1101001469000577 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دراهتشا ولبات  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم   2600x1000x1200 mm زیاس  TTC لدم  PLC لرتنک ولبات  الاک :  مان 
ددع 14 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع دادعت 1   PLC Delta 14SS2 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع دادعت 1  PLC Delta -DVP-PS02

ددع دادعت 12 PLC Delta 16SP
یمشاه 09334833494

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

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 1212 دادعت   دادعت PLC Delta 16SPPLC Delta 16SP  ددع ددع   11 دادعت   دادعت PLC Delta -DVP-PS02PLC Delta -DVP-PS02 ددع   ددع   11 دادعت   دادعت   PLC Delta 14SS2PLC Delta 14SS2 ناونع : : ناونع 7373
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PLC لرتنک متسیس  یاه  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631002416 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شیک راتسا  فلگ  نیشرپ  یناگرزاب  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان   Solar یزاگ نیبروت  یکینورتکلا 11-120564  تراک  الاک :  مان 

ددع 34 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دم هباشم  دک  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  کی  زا  دشاب  یم  ددع  ًاعمج 34  هک  اضاقت  متیآ  یارب 4  داتس  هناماس  تالکشم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  یتسویپ  کرادم  قباطم  تسیاب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هدوبن و  رظن 

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23942698-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Fire and Gas Protection System ACCESSORIES تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  تسویپ ، لیاف  رد  یتساوخرد  یالاک  اب  قباطم  هناگادج و  یلاموینف  تاداهنشیپ  دشابیم ) هباشم  دکناریا  )

1101096783000070 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 26 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاضما رهم و  همان ، هرامش  گربرس ، اب  هناگادج و  تروص  هب   ) .دشابیم یمازلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ندرک  تسویپ  خساپ ، دیئات  یسررب و  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  لاطبا  یلاسرا  خساپ  تروصنیا  ریغ  رد  تکرش ،)

7511893651 یتسپ :  دک  مراهچ ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  رهشوب -  ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31316113-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PLCPLC  لرتنک لرتنک متسیس   متسیس یاه   یاه تراک   تراک ناونع : : ناونع 7474

یناشن یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 7575
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبیکرت روتکتد  یدود -  روتکتد  تاقلعطم -  قیرح و  مالعا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004117000269 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
دوش یم  لاسرا  تسویپ  هب  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
تسویپ رادقم  هب   1 دادعت : 

1401/06/07 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

میروذعم هباشم  دک  ناریا  شریذپ  زا  - .دشاب یناشنشتآ  نامزاس  هدات  یاراد  تکرش  تسا -  یمازلا  دیدزاب  - .تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34916002-026  ، 36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: 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

یبیکرت یبیکرت روتکتد   روتکتد یدود -  -  یدود روتکتد   روتکتد تاقلعطم -  -  تاقلعطم وو   قیرح   قیرح مالعا   مالعا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7676

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناردنزام یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5607507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش قیرح  ءافطا  مالعا و  یاهمتسیس  زا  هنالاس  یرادرب  هرهب  تست و  دیدزاب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001224000115 زاین :  هرامش 

ناردنزام یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/05/31 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

در داهنشیپ  یراذگراب  مدع  تروصرددامن  یراذگراب  هناماسرد  تمیقداهنشیپ  مرف  هارمهب  هدومن و  ءاضما  ورهم  هبروهمم  ار  تسویپ  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ 

 : یتسپ دک  ییاراد ،  یداصتقا و  روما  نامزاس  بنج  بلط -  دزیا  دیهش  هچوک  یدازآ -  راولب  ینیمخ -  ماما  نادیم  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4815715891

33360612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360803-011 :: 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

( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب مالعتسارد  تکرش  یمومع  طیارش  قباطم  تاداهنشیپ  همه  دیاب  انمض  یمالعا  دک  ناریا  حرش  قباطم  جنسزاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000220 زاین :  هرامش 

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

شناد
ددع 10 دادعت : 

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

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

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

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش تکرش قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس زازا   هنالاس   هنالاس یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   تست   تست وو   دیدزاب   دیدزاب ناونع : : ناونع 7777

جنسزاگ جنسزاگ ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکدی تاعطق  ملق   18 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم 

1101092288001939 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قیرح مالعا  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
قیرح مالعا  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

قیرح مالعا  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
قیرح مالعا  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

قیرح مالعا  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
قیرح مالعا  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

قیرح مالعا  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
قیرح مالعا  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

قیرح مالعا  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
قیرح مالعا  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع.دشاب  یم  یمازلا  داتس  هناماس  رد  ینف  داهنشیپ  هئارا 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22308-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یکدی یکدی تاعطق   تاعطق ملق   ملق   1818 ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UPSوSERVER یاهقاتا قیرح  افطاو  مالعا  متسیس  یزادنا  هارو  لیمکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001258000033 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تازیهجتو  تاسیسات  هتشر  یاه  هیاپ  یمامت  تیحالص :  هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  هطوبرم  کرادم 

9185984111 یتسپ :  دک  یسودرف ،  عطاقت  داشرا و  عطاقت  لصافدح  مایخ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7001248-0513  ، 37001103-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37001103-051 :: 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

UPSUPS وو SERVERSERVER یاهقاتا   یاهقاتا قیرح   قیرح افطاو   افطاو مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 8080

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SOCKET & PLUG تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002717 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   Scame Sistemi Srl هدنزاس عجرم   S81-CCT1 لدم قیرح  مالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  دربراک  هعطق  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/07/05 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

83764988-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5608323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  یباختنا  یالاکدک  نمضرد  تسویپ  تاصخشم  کرادم و  قبط  ددع  کی  قیرحافطا  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003203000337 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رایاوه هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OGGIONI هدنزاس عجرم   RAS/AD/201 لدم قیرح  مالعا   LCD نودب  IR ناتم زاگ  راجفنا  دض  روتکتد  الاک :  مان 

ورشیپ لرتنک 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/07 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزه نیوزق و  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  الاک  لیوحت  لحم  - 2 دشابیم یراکزور  تدمب 45 الاک  لیوحت  زا  سپ  یدقن و  تروص  هب  تخادرپ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  الاکدکزا  تسا 4 - یمازلا  هاره  نفلت  هرامش  روتکاف و  شیپ  هئارا  - 3 دشابیم هدنتسرف  هدهعب  لاسرا 

3415933648 یتسپ :  دک   ، 4 هرامش مجنپ  ناتسلگ  هچوک  یا  هنماخ  ...ا  تیا  راولب  یادتبا  رصعیلو  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33375522-028  ، 33349057-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33348167-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا رگشیامن   رگشیامن لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ دربراک   دربراک هعطق   هعطق روتکناک   روتکناک ناونع : : ناونع 8181

قیرحافطا قیرحافطا لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 8282

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

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

1201000007000293 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتاب  تومیر - تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000007000293 زاین :  هرامش 

هجراخ روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 
تسویپ همیمض  تاصخشم  تومیر *  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

 * راب لیوحت  زا  دعب  هام  ود  هیوست  هدنشورف * هدهع  هب  رابنا  رد  هیلخت  لیوحت و  * 0216113571 سانشراک دیئات  دروم  هدوزفا * شزرا  یهاوگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1136914811 یتسپ :  دک  هجراخ ،  روما  ترازو  دحتم - للم  نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61153620-021  ، 61153553-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66743149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 11 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن ، تالآریش  ، نادوان ، کناتو پمپ  بصنو  یناسربآ  ، شیامرسو یناسربآو  شیامرگ  یشک  هلول  یکیناکم  تاسیسات  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اضرهش یادهش  هبعش  یناشن  شتآو  هیوهت  روتایدار ،

1101001195000007 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
هام 1 دادعت : 

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

.ددرگ لاسرا  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ  یتساوخرد و  کرادم  هارمهب  ءاضما و  رهم و  ، لیمکت یتسویپ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8136634179 یتسپ :  دک  یزوریپ ،  لته  بنج  تلود  هزاورد  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220610-031  ، 32226025-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222902-031 :: 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

یرتاب یرتاب تومیر - - تومیر ناونع : : ناونع 8383

بصن بصن ،، تالآریش تالآریش  ، ، نادوان نادوان ،، کناتو کناتو پمپ   پمپ بصنو   بصنو یناسربآ   یناسربآ ،، شیامرسو شیامرسو یناسربآو   یناسربآو شیامرگ   شیامرگ یشک   یشک هلول   هلول یکیناکم   یکیناکم تاسیسات   تاسیسات یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
هبعش هبعش یناشن   یناشن شتآو   شتآو هیوهت   هیوهت روتایدار ، ، روتایدار

8484
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناشن5608331 شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  هحفص 42)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  3232   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5607201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

spare switch pack تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001442 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دابانس رتسگ  هیتآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HERION یتراجت مان  لدم 1801915  لرتنک  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  تیولا  . 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  حرش  الاک ، نیمات  یانبم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  . 2

الاک دات  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  . 3
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب ، هتشادن  تسویپ  تروص  هب  یلام و ...  ینف و  داهنشیپ  هک  یدراوم  هب  . 4

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71095055-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

spare switch packspare switch pack ناونع : : ناونع 8585

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5607212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تحت  نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003803000229 زاین :  هرامش 

یبرم تیبرت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ینیما یتزع  داوف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GRANDSTREAM یتراجت مان   GXP2000 لدم هکبش  تحت   IP نفلت الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک 09124165695 هرامش  - دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  هاگتسد  یتناراگ  تسا - یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32505536-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 10 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5607292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهلیاف  قبط  لدبم  یطابترا  لوژام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دکناریا 

دوش یراددوخ  یجراخ  یالاک  هئارا  زا  یلخاد  هنومن  ندوب  دوجوم  تروص  رد 
1101093228001012 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناروانف هدننک  هضرع  عجرم  شناد  راگنوترپ  تاعالطا  ناروانف  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   RS232-485 لدم لایرس  تروپ  لدبم  یطابترا  لوژام  الاک :  مان 

شناد راگنوترپ  تاعالطا 
ددع 10 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفن  تکرش  رابنا  برد  لیوحت 
دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  تسویپ 

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

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لدبم لدبم یطابترا   یطابترا لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787
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یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت 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

5607322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  یرون  ربیف  رتسب  یور  رب  یصاصتخا  تنرتنیا  دناب  یانهپ  هئارا 

1101001063000228 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اوآرهپس یزادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  دودحمان  مجح   MB 5+18 دناب یانهپ  یصاصتخا   wireless تنرتنیا سیورس  الاک :  مان 
تیاباگم 1 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یصاصتخا  یپ  یآ  ددع  نیباگم 4  تفایرد 50  لاسرا و  تعرس  یرون  ربیف  رتسب  قیرط  زا  طقف  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابیتشپ  تامدخ  هکبش و  تامدخ  هبتر 1  یاراد  تسیاب  یم  هدننک  نیمات  تکرش 

دشاب یم  یمازلا  ینلود  ناگرا  اب  دادرارق  هنومن  لقادح 2  هئارا 

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912887-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدننک هدننک نیمات   نیمات یرون   یرون ربیف   ربیف رتسب   رتسب یور   یور ربرب   یصاصتخا   یصاصتخا تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 8888
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سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5607336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  لسن 10 ) یپ  چا  )HP G10 رورس اب  راگزاس  رواپ  ددع  دیرخ 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000196 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  اب  قباطم  لسن 10 ) یپ  چا  )HP G10 رورس اب  راگزاس  رواپ  ددع  دیرخ 4  - 

حلصم  07132142802
یدومحم  07132142703

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
ددع  4 دادعت : 

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

لحم ددرگ  هئارا  تسویپ  هب  هدش  تساوخرد  یالاک  روتکاف  شیپ  امازلا  دشابیم  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  هیوست 2  تخادرپ و  نامز  تدم  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  .دشاب  یم  سراف  یا  هقطنم  قرب  تکرش  رابنا  الاک  لیوحت 

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32142703-711  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم ( ( 1010 لسن   لسن یپیپ   چاچا   )) HP G10HP G10 رورس   رورس اباب   راگزاس   راگزاس رواپ   رواپ ددع   ددع   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989
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یتیبرت مولع  یسانشناور و  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن جرد  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش  ددع  یا 1 یج  یو  ود  هب  کی  رتیلپسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095267000050 زاین :  هرامش 

یتیبرت مولع  یسانشناور و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ردنب رون  هیالط  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   DRAFT یتراجت مان   ASC-R61R-JACK لدم هنایار  هکبش  هعطق  رتیلپسا  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1445983861 یتسپ :  دک  نادراک ،  دمحم  یلع  رتکد  نابایخ  یادتبا  رصن  یوک  یوربور  دمحا  لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61117438-021  ، 88234381-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88234734-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش هعطق   هعطق رتیلپسا   رتیلپسا ناونع : : ناونع 9090
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ناتسچولب ناتسیس و  یندعم  یفاشتکا و  یاه  حرط  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5607639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هضرع عجرم   Ertebatat Sim تراک میس  ددع  کی  یا Thuraya X5-Touchو  هراوهام  نفلت  هاگتسد  کی  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ایسآ نفلت  تاطابترا  تکرش  هدننک 

1101094930000007 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  یندعم  یفاشتکا و  یاه  حرط  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ایسآ نفلت  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   THURAYA یتراجت مان  لدم  دقاف  یا  هراوهام  یرابتعا  تراک  میس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
ایسآ نفلت  تاطابترا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   THURAYA یتراجت مان   X5 TOUCH لدم یا  هراوهام  هارمه  نفلت  الاک :  مان 

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

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

.دریذپ یم  تروص  عمتجم  رظان  دات  زا  سپ  تخادرپ  نادهاز و  رهش  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816449 یتسپ :  دک  مئاق 2 ،  شبن  مئاق -  یرتم  تسیب  نابایخ  نازابناج -  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33435148-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435167-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هضرع هضرع عجرم   عجرم   Ertebatat S imErtebatat S im  تراک تراک میس   میس ددع   ددع کیکی   وو   Thuraya X5-TouchThuraya X5-Touch یایا   هراوهام   هراوهام نفلت   نفلت هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع
ایسآ ایسآ نفلت   نفلت تاطابترا   تاطابترا تکرش   تکرش هدننک   هدننک

9191
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زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5607648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لک هرادا  یزکرم  نامتخاس  لارتناس  نفلت  هکبش و  لیمکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000087 زاین :  هرامش 

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

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لک هرادا  یزکرم  نامتخاس  لارتناس  نفلت  هکبش و  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لکلک هرادا   هرادا یزکرم   یزکرم نامتخاس   نامتخاس لارتناس   لارتناس نفلت   نفلت وو   هکبش   هکبش لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 9292
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مدوم  ITAS-pamspan 5012 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(. موس یس و  شبن  دنولا  خ   ) روتکاف لاسرا  )و  ینیمخ ماما  نامتخاس   ) الاک لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  یط 25  هیوست 

1201001036000210 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

ITAS-pamspan 5012 لدم یتارباخم  مدوم  - 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  10 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  روتکاف  الاک و  لیوحت  لقن و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.طرش دیق و  نودب  یتناراگ  یاراد 

.دشاب یم  یمازلا  هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا 
یغاب هرق  بانج   02135912277 ینف :

یدمحا  09123006705  - 02135911738 اه : یگنهامه  ریاس 

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: 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   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مدوم مدوم   ITAS-pamspan 5012ITAS-pamspan 5012 ناونع : : ناونع 9393

VHFVHF  یطابترا یطابترا یاهمتسیس   یاهمتسیس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494

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

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

زا 98 ھحفص 65 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xcwes8crjpm4q?user=37505&ntc=5607658
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5607658?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یتسویپ یاهلیاف  قبط   VHF یطابترا یاهمتسیس  یکدی  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  اهدکناریا  همه 

1101093228001017 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   TDR-FAN1 ینف هرامش  کر  نف  الاک :  مان 
تس 10 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
لتاراف هدننک  هضرع  عجرم   ALLSUN یتراجت مان   EXL-4006P+P 6P4C ینف هسانش   RJ11 ینفلت روتکناک  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

اتت هدننک  هضرع  عجرم   CPS-20G لدم  smd روتکناک الاک :  مان 
ددع 1000 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   HYTERA یتراجت مان   CH04L01 لدم یتسد  میس  یب  صوصخم  یرتاب  رژراش  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

دنزاش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   MOTOROLA یتراجت مان   RNN4008BR لدم یتسد  میس  یب  صوصخم  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   HYTERA یتراجت مان   BL2409EX لدم یتسد  میس  یب  صوصخم  یرتاب  الاک :  مان 

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

ینارآروپریرزو گنشوهریما  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  ناریا  یتراجت  مان  نهور  لدم  لکد  یدیشروخ  غارچ  الاک :  مان 
هلعش 10 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
ژاتلو نایناریا  رون  نامز  هدننک  هضرع  عجرم  رون  نامز  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   ZNI-F-70 لدم  W 70 ناوت یباتهم  گنر  روالف   LED پمال الاک :  مان 

AC 265-165
ددع 20 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن یراددوخ  یجراخ  هنومن  هئارا  زا  یناریا  یالاک  ندوب  دوجوم  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرابتعا تخادرپ 

تفن تکرش  رابنا  برد  لیوحت 
دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  هئارا 

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

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادابا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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

5607697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط   - یتناراگ یاراد   LPD328-2 یکات یکاو  میسیب  هاگتسد  20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005387000046 زاین :  هرامش 

نادابا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نیشرپ طابترا  ششوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PERCOMS یتراجت مان   PL-305 لدم  LPD میس یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش   - ههام تخادرپ 2  دشاب -  یم  هدننک  نیمات  اب  نادابآ  یکشزپ  یاهتیروف  نامتخاس  برد  ات  ( ...و همیب  لمح - هنیزه   ) الاک لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایوابسچ یاقآ   09363278087

6319715473 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  - یرتم یس  یرادتبا  - یراقفلاوذ یوک  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53384004-061  ، 53384014-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53384014-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکات یکات یکاو   یکاو میسیب   میسیب ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشادهب زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: 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 10 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5607717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سا یپوی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091433000006 زاین :  هرامش 

ناتسا تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کین  تس  هدنزاس  عجرم  کین  تس  یتراجت  مان   SET150 لدم  BACK UP یرتاب هارمه  هب   KVA 40 سا یپ  وی  کر  الاک :  مان 

کین تس  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
یحارط و هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   BORRI هدنزاس عجرم   Sample Network Management protocol لدم سا  یپ  وی  هعطق  درب  الاک :  مان 

اشوک کامآ  یدیلوت 
ددع 1 دادعت : 

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

کی تخادرپ  هدنشورف  اب  لمح  هیارک  دشاب  یمن  کالم  دک  ناریا  یتسویپ  فا  ید  یپ  تاصخشم  قبط  اه  سا  یپوی  دشابیم  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهاگشیامزآ تازیهجت  یارب  هدافتسا  تهج  دشابیم  ههام 

4917957359 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  زرواشک ، یوک  یتخت ، یوک  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32251733-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32251733-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ساسا یپوی   یپوی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696

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

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

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

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

5607777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یششک هریجنز  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000229 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم   MOPGW1002 لدم  2000x250 mm داعبا قرب  طوطخ  ظفاحم  یدالوف  یرون 10/5  ربیف  یششک  یا  هریجنز  پملک  الاک :  مان 

سراپ قرب  ناهوژپ  تعنص 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/07 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  48P وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001258000052 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشم  قبط  48P وکسیس چیئوس  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  7 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185984111 یتسپ :  دک  یسودرف ،  عطاقت  داشرا و  عطاقت  لصافدح  مایخ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7001248-0513  ، 37001103-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37001103-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یششک یششک هریجنز   هریجنز عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 9797

4848 PP  وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسلگ ناتسا  نکسم  کناب   :: 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 12 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ تسویپ قباطم  هکبش  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003406000016 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224HO لدم  m 5 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  یریگرابو  هیلختو  لاسراو  لمح  هنیزه  / تسویپ تسیل  حرش  هب  کرادم  / دشاب یم  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 / بوغرمو یلصا  سنج  / تنامضو یتناراگ  یاراد  / ددرگ یم  تخادرپ  کناب  ناسانشراک  داتزا  سپ  الاک  هجو  / دشاب یم 

4916714539 یتسپ :  دک  تلادع 50 ،  شبن  ناروخراهانراولب  ناگرگ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32525015-017  ، 32525010-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32525013-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FTP CAT6 LSZHFTP CAT6 LSZH  هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 9999
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5608181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ - تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  - تسا هباشم  دک  ناریا  - تنرتنیا هکبش  یتینما  یاهدادخر  یزاس  هریخذ  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
32 لکدادعت ملق   3- تسویپ تاررقم  حرش و  قبط  انیع 

1101093498004845 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناتسهل  هدنزاس  روشک   DELL هدنزاس عجرم   DELL EMC یتراجت مان   ME4024 لدم  TB 200 تیفرظ  PowerVault ME4 Series زاس هریخذ  الاک :  مان 
ایشرپ هنایار  تاروگیز  یروآ  نف  هدننک  هضرع 

هاگتسد 32 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

حرش و قبط  انیع  دیرخ  - تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  - تسا هباشم  دک  ناریا  - تنرتنیا هکبش  یتینما  یاهدادخر  یزاس  هریخذ  زیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمظاک 2278-07731312252- دیسر زا  سپ  یراک  زور  یرابتعا 35  دیرخ  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  - تسویپ تاررقم 

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

1312224-0773  ، 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

PowerVault ME4 SeriesPowerVault ME4 Series زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 100100
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ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SFP-H10GB وکسیس یرون  ربیف  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000211 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ینامرف دیشرف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   m 5 زیاس  SFP-H10GB-CU5M لدم تکوس  رس  ود  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

ینامرف دیشرف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   m 3 زیاس  SFP-H10GB-CU3M لدم تکوس  رس  ود  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

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

ههام هیوست 3  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
SFP-H10GB-CU5M
SFP-H10GB-CU3M

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

32122705-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SFP-H10GBSFP-H10GB وکسیس   وکسیس یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع 10 110 1
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یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب  هوکزاریش  هاگتسیا  یکیرتکلا  مپالع  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000065 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تارغتو سیسات  یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناراکنامیپ   . تسیمازلا مالعتسا  مرفوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزا  هدشءاضماورهم  تروصبار 

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5608318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دیئامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل  مق (  هاگشناد   CBS350-24T-4G وکسیس چیئوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060031000063 زاین :  هرامش 

مق هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-CX4 لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( دیئامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل  مق (  هاگشناد   CBS350-24T-4G وکسیس چیئوس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3716146611 یتسپ :  دک  مق ،  هاگشناد  ریدغلا -  راولب  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32103236-025  ، 32103000-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32854326-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسیا هاگتسیا یکیرتکلا   یکیرتکلا میالع   میالع متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ناونع : : ناونع 102102

هکبش هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لک غلبم  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  -- هباشم دک  ناریا   - هجاب نفورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون 

1101092113000442 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

سیرد هداز  یسیع  الیل  هدننک  هضرع  عجرم   SINN7 یتراجت مان  لدم 222719  نفورکیم  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هجاب هجاب نفورکیم   نفورکیم ناونع : : ناونع 104104

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

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

زا 98 ھحفص 74 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/33snre6calpvs?user=37505&ntc=5608406
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5608406?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناودام یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 DLC/32Voice+4GE+4E1 - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
fc تروپ یکار 12  لخاد   ocdf-2

fc یرتم لیتگیپ 5  -3
fc هب fc روتبادآ -4

lc هب  fc یرتم دروک 5 چپ  -5
lc هب fc یرتم  10 دروک چپ  -6

1201050065000002 زاین :  هرامش 
دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  ناودام  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تسویپ مرف  اب  قباطم  - 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

ددع  14 دادعت : 
1401/06/06 زاین :  خیرات 

دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریز هطوبرم  فیدر  یارب  یگتفرگ  کالو  یگدروخ  طخ  نودبو  اناوخ  طخ  اب  تسویپ  مرف  رد  ار  دوخ  یداهنشیپ  هنکمم  یاهب  لقادح  لیامت  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/. .دامرف لاسرازینار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  هناماس  نیا  قیرطزاداتس  هناماسرد  یراذگراب  نمضو  هدومرف  موقرم  لک  تمیق  دحاو و  تمیق  نوتس  رد 

7591196793 یتسپ :  دک  ناودام ،  یرادرهش   . تخس یس  هداج  جوسای -  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33235741-074  ، 33312221-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33312565-074 :: 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

تشادهب5607452 یاه  هناماس  یرازفا  مرن  ینابیتشپو  یرازفا  تخس  تازیهجت  تشادهگنو  سیورس 
تسویپ دادرارقو  تسیل  اب  قباطم  یزور  هنابش  تروص  هب  ناراسچگ  تفن  تعنص  نامردو 

هحفص 31) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرتویپماک5607484 هکبش  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یمجح  هحفص 31)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیگ5607674 سراپ  هاگتسد  یرازفا  مرن  یناسر  زورب  هلاس و  کی  سنسیال  - تیگ سراپ  هحفص 31)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هناماس5607690 تخاسریز  هعسوت  یزاس و  نما  ینابیتشپ ، هحفص 31)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا5607774 تشن  زا  یریگولج  رورس و  لیاف  گنیروتینام  هناماس  هحفص 31)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیاسبو5607779 هحفص 31)یحارط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

fcfc یرتم   یرتم   55 لیتگیپ   لیتگیپ  -  - DLC/32Voice+4GE+4E1DLC/32Voice+4GE+4E1 ناونع : : ناونع 105105
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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

هتسب5608170 رادم  نیبرود  هکبش و  قرب ، تخاسریز  یارجا  هحفص 86)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش5608171 تحت  یرادا  نویساموتا  رازفا  مرن  هحفص 31)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزادنا5608269 هار  بصن  تازیهجت و  اب  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 86)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5608290FG-60F هنایار هکبش  هحفص 31)لاوریاف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5608470IT هناخریبد و روما  هحفص 31)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5607435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  لیردراگ  ریمعت  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001165000031 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط  لیردراگ  ریمعت  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9418698751 یتسپ :  دک  یبونج ،  مایق  نابایخ  یادتبا  زومآ -  شناد  یادهش  هارراهچ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32249590-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32247251-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط لیردراگ   لیردراگ ریمعت   ریمعت وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 106106
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ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5607631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب هارمه  کی  هجرد  ون  یکیتسالپ  داوم  زا  هدش  هتخاس  رتم  یتناس  داعبا 5.90.33  اب  دادعت 1800 هب  یکیتسالپ  ریگ  تعرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاقلعتم

1101005674000154 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ینیسح اضر  هدننک  هضرع  عجرم  کیتسالپ  نالبس  یتراجت  مان  هراتس  لدم   60x100 cm زیاس یکیتسالپ  ریگ  تعرس  الاک :  مان 
ددع 1800 دادعت : 

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

ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  تسویپ  دشابیم  تسویپ  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  یریگراب  لمح و  هنیزه 

ناجریس یرادرهش  رابنا  لیوحت 

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

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

42206659-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب هارمه   هارمه کیکی   هجرد   هجرد ونون   یکیتسالپ   یکیتسالپ داوم   داوم زازا   هدش   هدش هتخاس   هتخاس رتم   رتم یتناس   یتناس   5.90 .335.90 داعبا  33. داعبا اباب   18001800 دادعت   دادعت هبهب   یکیتسالپ   یکیتسالپ ریگ   ریگ تعرس   تعرس ناونع : : ناونع
تاقلعتم تاقلعتم

107107
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ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5607720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عون زا  هدش  بصن  گنربش  یاراد  رتم  یتناس  عافترا 75  لقادح  صلاخ و  ناتروا  یلپ  سنج  زا  ددع  یکیفارت 1000  هناوتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یروبنز هنال  هلاس  گنربش 7 

1101005674000155 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ینیسح اضر  هدننک  هضرع  عجرم  کیتسالپ  نالبس  یتراجت  مان  هراتس  لدم   60x100 cm زیاس یکیتسالپ  ریگ  تعرس  الاک :  مان 
ددع 1000 دادعت : 

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

ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  تسویپ  دشابیم  تسویپ  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  یریگراب  لمح و  هنیزه 

ناجریس یرادرهش  رابنا  لیوحت 

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

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

42206659-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

صلاخ صلاخ ناتروا   ناتروا یلپ   یلپ سنج   سنج زازا   یکیفارت   یکیفارت هناوتسا   هناوتسا ناونع : : ناونع 108108
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یوضر ناسارخ  ناتسا  فاوخ  ناتسرهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5607738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تسیل  حرش  هب  رنیت  یکیفارت و  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههامکی تروص  هب  یرادرهش  رابنا  لیوحت  زا  سپ  هیوست 

هدیمهف 09159929743 یاقآ   : تاحیضوت
1101092965000031 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  فاوخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نروس  یتراجت  مان   kg 25 رادقم یزلف  بلح  یدنب  هتسب  عون   AZSOTW500 گنر دک  دیفس  یکیفارت  تسالپومرت  یکیلیرکا  گنر  الاک :  مان 

کیژ ناولا  یزاس  گنر  ییایمیش و  عیانص 
بلح 200 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
کیژ ناولا  یزاس  گنر  ییایمیش و  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نروس  یتراجت  مان   Lit 200 رادقم یزلف  هکشب  یدنب  هتسب  عون  یئزج  کت  کیفارت  رنیت  الاک :  مان 

هکشب 40 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9561737934 یتسپ :  دک  باهش ،  نابایخ  فاوخ -  ناتسرهش  فاوخ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54222091-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54228661-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنیت رنیت وو   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شون یاه  لپ  ) لگدیبو نارآ  یدنبرمک  لیمکت  ، دابآ مساق  – دابآ نیسح  ، ناشاک  – کزرب ، ناشاک – دورداب یاهروحم  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناشاک - دابآدیزوبا ، ناشاک – هرخف (، دابآ

1101003444000050 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
لگدیب نارآ و  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8169859471 یتسپ :  دک  دابآ ،  تداعس  نابایخ  ناهفصا -  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36681068-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36699681-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه لپ  ) لگدیبو نارآ  یدنبرمک  لیمکت  ، دابآ مساق  – دابآ نیسح  ، ناشاک – کزرب ، ناشاک – دورداب یاهروحم  یسرجوین  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناشاک - دابآدیزوبا ، ناشاک – هرخف (، دابآ شون 

1101003444000049 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
لگدیب نارآ و  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8169859471 یتسپ :  دک  دابآ ،  تداعس  نابایخ  ناهفصا -  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36681068-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36699681-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شون شون یاه   یاه لپلپ   )) لگدیبو لگدیبو نارآ   نارآ یدنبرمک   یدنبرمک لیمکت   لیمکت ،، دابآ دابآ مساق   مساق – دابآ دابآ نیسح   نیسح ،، ناشاک ناشاک   – کزرب کزرب ،، ناشاک ناشاک – دورداب دورداب یاهروحم   یاهروحم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع
ناشاک ناشاک -- دابآدیزوبا دابآدیزوبا ،، ناشاک ناشاک – هرخف هرخف (،(، دابآ دابآ

1 101 10

روحم روحم یسرجوین   یسرجوین بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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نارفاب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5607925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

15cm تماخض لودج 50*50  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095338000017 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نارفاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ینتب تاعطق  دیلوت  ینواعت 907  هدننک  هضرع  عجرم   cm 15 تماخض  50x50 cm داعبا ینامیس  لودج  الاک :  مان 

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

نیئان رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  رب  نآرب  دازام  رادیرخ و  هدهع  هب  هیلخت  ات  یریگراب  لحم  زا  150km هلصاف ات  راب  لمح.دشاب  یم  هدنسورف  هدهعرب  لحم  رد  یریگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ 

8399119544 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  ادهش  راولب  نارفاب  رهش  نیئان  ناتسرهش  ناهفصا  ناتسا  نیئان ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46242424-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46242424-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1515 cmcm  تماخض تماخض   5050 ** 5050 لودج   لودج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5608220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ناقلاط یاتسور  یارب 3 حلاصم  یدقن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004207000016 زاین :  هرامش 

ناقلاط ناتسرهش  یرادنامرف  هدننک :  رازگرب 
ینواعت 1861 هدنزاس  عجرم  ینت  یدنب  هتسب  دقاف  نولام  گنس  الاک :  مان 

نت 100 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

ناتسزوخ نتب  داینب  هدننک  هضرع  عجرم   cm 15 تماخض  cm 30 عافترا  cm 50 لوط یلومعم  ینتب  لودج  الاک :  مان 
ددع 650 دادعت : 

1401/06/07 زاین :  خیرات 
دورهاش نامیس   kg 50 ینلیپورپ یلپ  هسیک  پیت 2  یرتسکاخ  دنلترپ  نامیس  الاک :  مان 

هسیک 600 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

یفاطلا هلا  تیانع  هدننک  هضرع  عجرم  ینت  یدنب  هتسب  دقاف   mm 6-0 هتسش هسام  الاک :  مان 
نت 130 دادعت : 

1401/06/07 زاین :  خیرات 
ناقلاط رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ تسیل  قباطم  اهزاین  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3369117311 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  نادیم  ناقلاط  ناتسرهش  ناقلاط ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44726046-026  ، 44722424-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44722124-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتسکاخ یرتسکاخ دنلترپ   دنلترپ نامیس   نامیس -- یلومعم یلومعم ینتب   ینتب لودج   لودج -- نولام نولام گنس   گنس ناونع : : ناونع 113113
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نالیگ یتعنص  یاهکرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم لوط 6000  هب  ارس  هعموص  یتعنص  کرهش  ینتب  لوادج  یزیمآ  گنر  گنر و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001100000115 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ ظاحل  یداهنشیپ  تمیق  هئارا  رد  دیاب  هک  دشابیم  دات  دروم  نیمیس  سراپ  ای  ناولا  گنر  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4195863773 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  - دادما هتیمک  یوربور  - یتشهب دیهش  یدنبرمک  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33429668-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33428586-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رون ناتسرهش  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608345 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رون ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  لیردراگ  تمرم  ریمعت و  یروآ و  عمج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030609000004 زاین :  هرامش 

رون ناتسرهش  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

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

رون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4641613187 یتسپ :  دک  رون ،  ناتسرهش  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  رون -  رون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44527867-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44527867-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم   60006000 لوط   لوط هبهب   ارس   ارس هعموص   هعموص یتعنص   یتعنص کرهش   کرهش ینتب   ینتب لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   گنر   گنر هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1141 14

رون رون ناتسرهش   ناتسرهش یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم لیردراگ   لیردراگ تمرم   تمرم وو   ریمعت   ریمعت وو   یروآ   یروآ عمج   عمج ناونع : : ناونع 115115

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

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

زا 98 ھحفص 83 
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5608461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریداقم  ) دنرم ناتسرهش  زاگ  هرادا  ارجا .  تازیهجت و  هیلک  اب  راد  سکبریگ  کیناکمورتکلا  دنب  هار  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(- تسویپب

1101091504000303 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قباطم تسویپب -) ریداقم   ) دنرم ناتسرهش  زاگ  هرادا  ارجا .  تازیهجت و  هیلک  اب  راد  سکبریگ  کیناکمورتکلا  دنب  هار  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناریا زاگ  یلم  تکرش  یاهدرادناتسا 

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43123194-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/5/30  دانسا  تفایرد   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/06/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608538 :: هرازه هرازه :: 1401/06/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تالحم یادهش  ولبات  بصن  تخاس و  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ارجا ارجا وو   تازیهجت   تازیهجت هیلک   هیلک اباب   راد   راد سکبریگ   سکبریگ کیناکمورتکلا   کیناکمورتکلا دنب   دنب هار   هار یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1161 16

ولبات ولبات بصن   بصن وو   تخاس   تخاس تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1171 17

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

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

زا 98 ھحفص 84 
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رهشوب ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5607189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  هدنرادهگن  هیاپ  اب  هارمه  تراک  تشگنا ،  رثا  بایغ )  روضح و  ددرت (  لرتنک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091368000083 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا زیلاپ  هدننک  هضرع  عجرم   ZK هدنزاس عجرم   VF600 لدم ددرت  لرتنک  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  رهشوب  ناتسا  زاگ  تکرش  رابنا  برد  ات  لاسرا  هنیزه  تسویپ ) ینف  تاصخشم  مالعتسا و  لیمکت  سردآ و  ءاضما  رهم ، تامازلا (   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتکرش ربتعم  یتناراگ  یاراد  یناریا و  الاک  .ناریا  زاگ  یلم  تکرش  تسیل  رودنو  ناریناوت و  هناماس  رد  تکرش  تبث   . دشاب یم 

7514779389 یتسپ :  دک  ینار ،  یتشک  هارراهچ  هب  هدیسرن  سدق -  هکلف  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31664422-077  ، 31664291-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31664291-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5608072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  قبط  زارف 1200  لدم  نارامیس  یلیر  یگنیکراپ  برد  کیتاموتا  سکبریگ  روتوم  ورتکلا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000425 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یحوبص اضر  هدننک  هضرع  عجرم  نارامیس  یتراجت  مان   LEADER 4 لدم کیناکمورتکلا  گنیکراپ  برد  کج  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623376-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هدنرادهگن   هدنرادهگن هیاپ   هیاپ اباب   هارمه   هارمه تراک   تراک تشگنا ،  ،  تشگنا رثا   رثا بایغ )  )  بایغ وو   روضح   روضح ددرت (  (  ددرت لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 118118

یگنیکراپ یگنیکراپ برد   برد کیتاموتا   کیتاموتا سکبریگ   سکبریگ روتوم   روتوم ورتکلا   ورتکلا ناونع : : ناونع 1191 19

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

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

زا 98 ھحفص 85 
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یوضر ناسارخ  لاوحا  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5608202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  کیتاموتا  یا  هشیش  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004275000020 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کالفا نازاس  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم  ردالاوآ  یتراجت  مان  سکمروت  لدم  یا  هشیش  کیتاموتا  برد  رلرتنک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایمیهاربا یاقآ  نفلت 09127936381  هرامش  اب  ینف  تاصخشم  دیئات  تهج  دیدزاب و  لحم  زا  تمیق  مالعا  زا  لبق  دیاب  امتح  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن لصاح  سامت 

9179773819 یتسپ :  دک  یروهال ،  لابقا  راولب  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35013313-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35013313-051 :: 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

ارجا5608461 تازیهجت و  هیلک  اب  راد  سکبریگ  کیناکمورتکلا  دنب  هار  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 76)هیهت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   کیتاموتا   کیتاموتا یایا   هشیش   هشیش برد   برد ناونع : : ناونع 120120

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

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

زا 98 ھحفص 86 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7g5x57n9hum9d?user=37505&ntc=5608202
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5608202?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5607095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ روتکاف  شیپ  طیارش  تاصخشم و  قبط  یبناج  مزاول  ip و  ماد نیبرود  ددع  دادعت 50  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003656000009 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   AHD لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد یتناراگ  گرب  هئاراو  هدوب  یتناراگ  هام  یراد 36  مزاول  هیلک  دشاب -  یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب -  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن جرد  روتکاف  شیپ  رد  ور  یداهنشیپ  دنرب  دشایم -  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشاب -  یم  یمازلا  الاک  لیوحت  نامز 

5715675434 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  بعش  تیریدم  هدکشناد   هار  راهچ  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458524-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33458524-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 12 112 1

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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یتشهب دیهش  یهاگشناد  هعبات  دحاو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5607326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

.دشابیم تسویپ  زاین  یلک  حرش 
1101092532000009 زاین :  هرامش 

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

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

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

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

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

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

55069267-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55063043-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمهب   هارمهب نآنآ   تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 122122

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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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاه  لیاف  قبط  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  تهج  تاقلعتم )  نیبرود و   ) یتینما تازیهجت  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004382000009 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

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

یتسویپ یاه  لیاف  قبط  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  تهج  تاقلعتم )  نیبرود و   ) یتینما تازیهجت  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یرازگراب  لیمکت و  هعلاطم و  تقد  اب  یتسویپ  کرادم  انمض 

 : یتسپ دک   ، 157 کالپ  - 27 ینیمخ یفطصم  یوربور  ینیمخ -  یفطصم  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9817673635

33442705-054  ، 33442707-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33427110-054 :: 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

 ( ( تاقلعتم تاقلعتم وو   نیبرود   نیبرود  ) ) یتینما یتینما تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 123123

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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لیبدرا ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  هکبش و  قرب ، تخاسریز  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003665000028 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تازیهجت الاک و  1 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ نودب  تمیق  داهنشیپ  هب  .دشاب  یم  تسویپ  هب  طیارش  ریاس  تاصخشم و  .دابآ  سراپ  ناتسرهش  هبعش  نکسم  کناب  بصن  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یتساوخرد  کرادم 

دک لیبدرا ،  ناتسا  نکسم  کناب  تریدم  نامتخاس  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  بنج  شترا  نادیم  جیسب و  نادیم  نیبام  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5615797384 یتسپ : 

33733290-045  ، 33733289-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33733266-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود وو   هکبش   هکبش قرب ، ، قرب تخاسریز   تخاسریز یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 124124

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5608235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  قباطم  لسکیپاگم  نیبرود 3 ددع  لسکیپاگم و 18  هتسب 5 رادم  نیبرود  ددع   25 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030273000019 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   AHD لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 43 دادعت : 
1401/06/03 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دیسر 1403/8/21 رس  اب  دک 001 و  اب  یمالسا  هنازخ  قاروا  لحم  زا  تخادرپ   : مهم هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب یم  هصقانم  رد  تکرش  هب  رداق  هاشنامرک ) ) یموب یاه  تکرش  طقف 

.دنیامن یراذگراب  هناماس  نیمه  رد  لیمکت  زا  سپ  هعلاطم و  ار  تسویپ  تسیل  امتح  یضاقتم  یاه  تکرش 

6719851351 یتسپ :  دک  یباراف ،  ناتسرامیب  بنج  - دابآ تلود  راولب  راثیا  نادیم  هاشنامرک -  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8262005-083  ، 38262005-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262005-083 :: 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 لسکیپاگم   لسکیپاگم نیبرود  33 نیبرود ددع   ددع   1818 وو   لسکیپاگم   لسکیپاگم 55 هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع   2525 ناونع : : ناونع 125125
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یرتسگداد   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  بصن  تازیهجت و  اب  هتسب  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030030000019 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   M12 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   VIVOTEK یتراجت مان   IP7134 لدم  IP camera هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 11 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
روپ یناهج  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   OTIMA یتراجت مان   ANC-808VTVTI6W-S-PB لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

هنایمرواخ ماقرا  بساحم  هدننک  هضرع  عجرم   Green Magnum plus لدم یزیمور  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
هاگزید یضیف  یلو  هدننک  هضرع  عجرم   AI یتراجت مان   AI-LA706 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   NVR لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف مادقا  هناماس  لیمکت  هب  تبسن  جردنم  طیارش  قبطو  هعلاطم  تسویپ  لیاف  امت  هناماس  لیمکت  زا  لبق  مرتحم  هدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591867887 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یرتسگداد  لک  هرادا  (- (ع نیسح ماما  نادیم  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33235171-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235174-074 :: 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

یزادنا یزادنا هار   هار بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت اباب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126
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(( 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 " ) " ) 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

نارهت هبعش 13  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامتخاس نوریب  لخاد و  رد  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  دودح 18  ییاج  هباج  نیبرود و  هاگتسد  یزادنا 14  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  تکرش  یاه  زوجم  کرادم و 

1101090340000017 زاین :  هرامش 
نارهت هدزیس  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

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

هلول  ، rj45، نوتسیک ، هکبش لباک  زاین  دروم  مزاول.دوش  یمن  هداد  رثا  بیترت  اه  خساپ  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  هژورپ  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  دات  اب  رگید  زایندروم  مزاول  تکاد و  ، یسکلف

1457966161 یتسپ :  دک  یعناق پ 2 و 5 ،  شبن خ  یدوبهب  شوخ و  نیب  یدازا  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66596040-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66909835-021 :: 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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " 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

یناشن5608331 شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  هحفص 42)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا5608269 هار  بصن  تازیهجت و  اب  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 86)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5607781UPSوSERVER یاهقاتا قیرح  افطاو  مالعا  متسیس  یزادنا  هارو  هحفص 51)لیمکت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

کرادم کرادم نامتخاس   نامتخاس نوریب   نوریب وو   لخاد   لخاد ردرد   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   1818 دودح   دودح ییاج   ییاج هباج   هباج وو   نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   1414 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ یراذگراب   یراذگراب هناماس   هناماس ردرد   تکرش   تکرش یاه   یاه زوجم   زوجم وو  

127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091645000059 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه شک  تفن  ندرک  زاب  نتسب و  تایلمع  رد  تکرش  تهج  ، ASD عون زا  راوخشتآ  یتایلمع  شک  کدی  دنورف  کی  هراجا )  ) تامدخ زا  هدافتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رد اهروانشو  جراب  ییاجباج  ، ایرد رد  یگدولآ  عفر  یزاسکاپ و  تایلمع  رد  تکرش  روانش ، یوگ  رانک  رد  شاب  هدامآ  ینابیتشپ و  تامدخ  هئارا  ، نانکراک تفیش  ضیوعت  ،

ردانب ریاس  هیولسع و  رهشهامردنب ، گراخ ، هریزج  رد  نامیپ  حرش  رد  جردنم  تایلمع  ماجنا  تهج  قیرح  ءافطا  تامدخ  هئارا  یتفن و  یاه  هنایاپ  یتایلمع و  قطانم 
.دشاب  روانش  نیا  ییاناوت  هدودحم  رد  هک  یتامدخ  سراف و  جیلخ  هزوح  رد  تباث  رایس و  یاه  لانیمرت  ریاس  دازآ و  یایرد  نامع و  یایرد  سراف و  جیلخ 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

کالپ 11 یروس  تجح  نابایخ  نارادساپ -  نابایخ  نارهت -   ، 1946619611 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091645000058 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5607131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه شک  تفن  ندرک  زاب  نتسب و  تایلمع  رد  تکرش  تهج  ، ASD عون زا  راوخشتآ  یتایلمع  شک  کدی  دنورف  کی  هراجا )  ) تامدخ زا  هدافتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رد اهروانشو  جراب  ییاجباج  ، ایرد رد  یگدولآ  عفر  یزاسکاپ و  تایلمع  رد  تکرش  روانش ، یوگ  رانک  رد  شاب  هدامآ  ینابیتشپ و  تامدخ  هئارا  ، نانکراک تفیش  ضیوعت  ،

ردانب ریاس  هیولسع و  رهشهامردنب ، گراخ ، هریزج  رد  نامیپ  حرش  رد  جردنم  تایلمع  ماجنا  تهج  قیرح  ءافطا  تامدخ  هئارا  یتفن و  یاه  هنایاپ  یتایلمع و  قطانم 
.دشاب  روانش  نیا  ییاناوت  هدودحم  رد  هک  یتامدخ  سراف و  جیلخ  هزوح  رد  تباث  رایس و  یاه  لانیمرت  ریاس  دازآ و  یایرد  نامع و  یایرد  سراف و  جیلخ 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

کالپ 11 یروس -  تجح  نابایخ  نارادساپ -  نابایخ  نارهت -   ، 1946619611 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هنابش هنابش  ) ) هتعاس هتعاس تروص  2424   تروص هبهب    ، ، ASDASD  عون عون زازا   راوخشتآ   راوخشتآ یتایلمع   یتایلمع شکشک   کدی   کدی دنورف   دنورف کیکی   تامدخ   تامدخ زازا   هدافتسا   هدافتسا اا   یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
مردنب مردنب گراخ ، ، گراخ هریزج   هریزج ردرد   تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا تهج   تهج یزور ) ) یزور

128128

هنابش هنابش  ) ) هتعاس هتعاس تروص  2424   تروص هبهب    ، ، ASDASD  عون عون زازا   راوخشتآ   راوخشتآ یتایلمع   یتایلمع شکشک   کدی   کدی دنورف   دنورف کیکی   تامدخ   تامدخ زازا   هدافتسا   هدافتسا یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
هامردنب هامردنب گراخ ، ، گراخ هریزج   هریزج ردرد   تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا تهج   تهج یزور ) ) یزور

129129

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

عون5607125 زا  راوخشتآ  یتایلمع  شک  کدی  دنورف  کی  تامدخ  زا  هدافتسا  یفیک ا  یبایزرا  ناوخارف 
مردنب گراخ ، هریزج  رد  تایلمع  ماجنا  تهج  یزور ) هنابش   ) هتعاس تروص 24  هب   ، ASD

هحفص 94) قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

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

عون5607131 زا  راوخشتآ  یتایلمع  شک  کدی  دنورف  کی  تامدخ  زا  هدافتسا  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
هامردنب گراخ ، هریزج  رد  تایلمع  ماجنا  تهج  یزور ) هنابش   ) هتعاس تروص 24  هب   ، ASD

هحفص 94) قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

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

تکرش5607507 قیرح  ءافطا  مالعا و  یاهمتسیس  زا  هنالاس  یرادرب  هرهب  تست و  هحفص 51)دیدزاب و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

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

زا 98 ھحفص 95 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت هاگشناد  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5608497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش رادلیش و  ناشفا و  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094879000028 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
رتم نادمه 1200  داژن -  راشفا  ناسارخ  اناسر -  ناشفا 1/5*3  لباک  - 
رتم نادمه 2500  داژن -  راشفا  ناسارخ  اناسر -  ناشفا 5/2*3  لباک 

رتم توقای 700  هجرد  ات 200  قیرح 0  مالعا  رادلیش 5/1*2  لباک 
یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 

ددع  6 دادعت : 
1401/06/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتفرگ  سامت  پاستاو  لخاد  هرامش 09126443514  اب  ینف  تاصخشم  یارب  روتکاف و  شیپ  امتح  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439817435 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  یلامش  سیدرپ  مدقم ، یشرف  نابایخ  یلامش ، رگراک  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88220700-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88220700-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح مالعا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یبیکرت5607444 روتکتد  یدود -  روتکتد  تاقلعطم -  قیرح و  مالعا  هحفص 51)هاگتسد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یکدی5607711 تاعطق  ملق  هحفص 51)18  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5608053 مالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  دربراک  هعطق  هحفص 51)روتکناک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرحافطا5608323 هحفص 51)لوسپک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن5608331 شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  هحفص 42)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5608497 رادلیش و  ناشفا و  هحفص 11)لباک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

هکبش هکبش وو   رادلیش   رادلیش وو   ناشفا   ناشفا لباک   لباک ناونع : : ناونع 130130

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 " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  " " 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

یزکرم5607984 رابنا  دس و  راهچ  هاگتسیا  ییانشور  ینوماریپ و  تظافح  ءاقترا  تیوقت و  یراذگاو 
ییاتسور

هحفص 29) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یبیکرت5607444 روتکتد  یدود -  روتکتد  تاقلعطم -  قیرح و  مالعا  هحفص 51)هاگتسد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرحافطا5608323 هحفص 51)لوسپک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یایا   هشیش   هشیش برد   برد  " " 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

تسویپ5608202 تاصخشم  اب  کیتاموتا  یا  هشیش  یاهمتسیسبرد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 84) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " 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

ارجا5608461 تازیهجت و  هیلک  اب  راد  سکبریگ  کیناکمورتکلا  دنب  هار  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 76)هیهت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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   99 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تشادهب5607452 یاه  هناماس  یرازفا  مرن  ینابیتشپو  یرازفا  تخس  تازیهجت  تشادهگنو  سیورس 
تسویپ دادرارقو  تسیل  اب  قباطم  یزور  هنابش  تروص  هب  ناراسچگ  تفن  تعنص  نامردو 

هحفص 31) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرتویپماک5607484 هکبش  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یمجح  هحفص 31)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5607492IPCMMS رازفا مرن  تاریمعت  یرادهگن و  تیریدم  رازفا  مرن  هعسوت  دوبهب و  هحفص 31)ینابیتشپ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیگ5607674 سراپ  هاگتسد  یرازفا  مرن  یناسر  زورب  هلاس و  کی  سنسیال  - تیگ سراپ  هحفص 31)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیوداپ5607718 سوریو  هحفص 31)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا5607774 تشن  زا  یریگولج  رورس و  لیاف  گنیروتینام  هناماس  هحفص 31)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5608171 تحت  یرادا  نویساموتا  رازفا  مرن  هحفص 31)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس5608249 وئلبت  یتیریدم  دروبشاد  یلصا )   ) رازفا مرن  هنایلاس  سنسیال  هحفص 31)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ریواصت5608448 هچراپکی  تیریدم  یزاس و  دنمشوه  رازفا  مرن  ینابیتشپ  شزومآ و  ، یزادنا هار  هحفص 31)بصن ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قبط5607189 هدنرادهگن  هیاپ  اب  هارمه  تراک  تشگنا ،  رثا  بایغ )  روضح و  ددرت (  لرتنک  هاگتسد 
تسویپ تاصخشم 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 84) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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