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

( یهگآ دادعت 8  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 10  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 25  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 14

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 23

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 24

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 24

140 1140 1 رویرهش   رویرهش   11 هبنش   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   137,410هکس , 000137,410 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   129,960هکس , 000129,960 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس203,600203,600رالد سیئوس کنارف   306کنارف ,800306 ,800

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 78هکس ,000 , 00078 ,000 , اداناک000 اداناک رالد   226رالد ,800226 ناتسبرع800, ناتسبرع لایر   78لایر ,63078,630

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 48هکس ,000 , 00048 ,000 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   30نورک , 10030 , 100

رایع رایع   1818 یالط   1یالط ,253, 1001 , 253, سیلگنا100 سیلگنا دنوپ   نپاژ347,440347,440دنوپ نپاژ نینی   دصکی   2دصکی 16 , 0802 16 , 080

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
((4343))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 110110))

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

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

زا 108 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 21  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 10  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 14  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 43

( یهگآ دادعت 43  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 52

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 74

( یهگآ دادعت 17  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 77

( یهگآ دادعت 8  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 89

( یهگآ دادعت 11  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 93

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( 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  • 101

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

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

( یهگآ دادعت 0  " ) تافلخت تبث   " 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  " ) 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 1  " ) ینوماریپ تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

( 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 1  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یترارح نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

( 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 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

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

( یهگآ دادعت 14  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت بالضاف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005420000056 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610823 :: هرازه هرازه :: 1401/06/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا  هکبش  تازیهجت  یرازفا و  تخس  تازیهجت  یزارفا و  مرن  هعسوت  ینابیتشپ ، یربهار ، تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  بالضاف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یا هکبش  تازیهجت  یرازفا و  تخس  تازیهجت  یزارفا و  مرن  هعسوت  ینابیتشپ ، یربهار ، تامدخ  هئارا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   755,000,000 نیمضت :  غلبم 

بالضاف تکرش  هجو  رد  یدقن  شیف  تروص  هب  ای  یکناب و  همانتنامض  تروصب  ار  دوخ  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  یتسیابیم  هدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 
تلهم رد  هتسبرد  تکاپ  رد  فلا ) تکاپ  ) نیمضت لصا  یتسیاب  دیامن و  زیراو  دک 68296  یتعیرش  هبعش  تلم  کناب  دزن  باسح 1229948072  هرامش  هب  نارهت 

.ددرگ  میلست  نارهت  بالضاف  تکرش  هناخریبد  هب  ررقم 
10:00 تعاس : 1401/12/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

بالضاف تکرش  کالپ 14  مشش  هشیدنا  شبن  هشیدنا  نابایخ  یتشهب  دیهش  نابایخ  نارهت   ، 1568834613 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نارهت

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/117 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5610839 :: هرازه هرازه تعاس 8/30دکدک   سار   - 1401/06/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک وئدیو  یاه  سنسیال  تازیهجت و  ینابیتشپ  یتناراگ و  یزادنا ، هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق تالماعم و  هرادا  مشش - هقبط  هرامش 380 - نامتخاس  - تفن ترازو  نامتخاس  لباقم  یناقلاط -  نابایخ  نارهت -  : هصقانم  :: 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

یایا هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت وو   یزارفا   یزارفا مرن   مرن هعسوت   هعسوت ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ یربهار ، ، یربهار تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 11

سنارفنک سنارفنک وئدیو   وئدیو یاه   یاه سنسیال   سنسیال وو   تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یتناراگ   یتناراگ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ 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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اپیاس وردوخ  عیانص  یروآون  تاقیقحت و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

03/01  - :: 1401/د یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5610850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CATIA V5R20 رازفا مرن  اب  ار  دوخ  یاهزاورپ  زاین  دراوم  ( 30  ) یدعب هس  و  ( 20  ) یدعب ود  یحارط  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اپیاس وردوخ و  عیانص  یروآون  تاقیقحت و  زکرم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.airicsaipa.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا بآ  عبانم  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001003000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا باتفآ   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5611211 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج تاموزلم  رورس و  یریگ ، نابیتشپ  هناماس  یزاس ، هریخذ  هناماس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، نیمات ،  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یا و هنایار  یاه  هداد  یاه  هکبش  هیاپ 3" لقادح  اب   MainFrame ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و  ربتعم  تیحالص  یهاوگ  یاراد  یقوقح  صاخشا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 3.500.000.000  هجدوب - همانرب و  نامزاس  زا  هیاپ 3 ،  لقادح  اب  ینابیتشپ " تامدخ  هیاپ 3و  لقادح  اب  یتارباخم "

یدقن هجو  زیراو  ای  یکناب 

تیریدم تکرش  کالپ 5/7 - یلامش - نیطسلف  نابایخ  نارهت -  : سردآ : هصقانم دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
ناریا بآ  عبانم 

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 3030  ) ) یدعب یدعب هسهس   وو   ( ( 2 020  ) ) یدعب یدعب ودود   یحارط   یحارط تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 33

یبناج یبناج تاموزلم   تاموزلم وو   رورس   رورس یریگ ، ، یریگ نابیتشپ   نابیتشپ هناماس   هناماس یزاس ، ، یزاس هریخذ   هریخذ هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن نیمات ،  ،  نیمات یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نالیگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم :: 1401/06/31عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتیزنارت یاه  رودیرک  تیروحم  اب  رزخ  یایرد  هزوح  ردانب  کیتسجل  هعسوت  یژتارتسا  یارب   SSDM  ) مرن ییایوپ  لدم  یحارط  اضاقت : ناونع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(SD  ) ایوپ متسیس  و  ( SSM  ) مرن متسیس  یسانش  شور  بیکرت  : هقطنم

هام  راظتنا 36  دروم  نامز  - 

لایر ارجا 360.000.000  راظتنا  دروم  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یمیعن هروظنم   02184933037 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روشک5610801 قرب  یاه  هاگتسیا  رود  هار  یاه  هنایاپ  ءاقترا  اب  طبترم  تازیهجت  هحفص 7)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

شاعترا 56108313 یریگ  هزادنا  تهج  نیالنآ  تیعضو  شیاپ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
هناخ هیفصت  رئولب  وبروت  هاگتسد 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5611474 - انیاه  ACSR موینیمولآ میس  دیرخ  تاسیسات  - لاوما و  زا  ینابهگن  یرادهگن و  تظافح و 
سا یا  یج  تاعالطا  یناسر  زورب  تشادرب و 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتیزنارت یتیزنارت یاه   یاه رودیرک   رودیرک تیروحم   تیروحم اباب   رزخ   رزخ یایرد   یایرد هزوح   هزوح ردانب   ردانب کیتسجل   کیتسجل هعسوت   هعسوت یژتارتسا   یژتارتسا یارب   یارب   SSDMSSDM  ) ) مرن مرن ییایوپ   ییایوپ لدم   لدم یحارط   یحارط ناونع : : ناونع
(( SDSD  ) ) ایوپ ایوپ متسیس   متسیس وو   ( ( SSMSSM  ) ) مرن مرن متسیس   متسیس یسانش   یسانش شور   شور بیکرت   بیکرت :: هقطنم هقطنم
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زاف 12) مهن  هاگشیالاپ   ) یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا - هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تلاسر  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 P/F:PLC/YOKOGAWA دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  111/000/000/000 هصقانم : یدروآرب  غلبم  یتساوخرد  مالقا  رصتخم  حرش  عوضوم و 

راک عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  راک : عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  عون  لایر   5/550/000/000 راک : عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ناریزو  تایه  خروم 94/09/22  هرامش 123402/ت50659ه  نیمضت  همان  نآ  قفو  لوبق  لباق  نیماضت  زا  یکی  تروص  هب 

-07731463913: نفلت یتسپدک  زاف 12 - )  ) مهن هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  هداج  رتمولیک 15  ناگنک -  رهشوب -  ناتسا   :: سردآ سردآ
07731463351-07731463327: سکف  07731463728

07731463913  - 07731463728 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IR WWW.SPGC.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

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   تبونهرامش یهگا  جرد  خیرات  حبص  تعاس 8:00  زا   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/06/06 هبنشکی  زور  تعاس 16:15  تیاغل  لوا 

یرهشمه  :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 11   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610801 :: هرازه هرازه :: 1401/06/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک قرب  یاه  هاگتسیا  رود  هار  یاه  هنایاپ  ءاقترا  اب  طبترم  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر  دیرخ 218/000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  6/169/053/000 نیمضت : 

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  تکرش  یمسای  نابایخ  کنو -  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

021-85162372 ، 85162370 :: نفلت :: www.setadiran.ir-1- http://iets.mporg.ir -2نفلت تیاسبو تیاسبو
Www.tavanir.org.ir http://igmc.ir، و 3 -

021-88644786 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P/F:PLC/YOKOGAWAP/F:PLC/YOKOGAWA  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 66

روشک روشک قرب   قرب یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا رود   رود هار   هار یاه   یاه هنایاپ   هنایاپ ءاقترا   ءاقترا اباب   طبترم   طبترم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77
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نارهت بالضاف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005420000058 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610831 :: هرازه هرازه :: 1401/06/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بونج هناخ  هیفصت   4 ات یاه 1 دحاو  رئولب  وبروت  هاگتسد  شاعترا 3  یریگ  هزادنا  تهج  نیالنآ  تیعضو  شیاپ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت 

نارهت  بالضاف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هیفصت  4 ات یاه 1 دحاو  رئولب  وبروت  هاگتسد  شاعترا 3  یریگ  هزادنا  تهج  نیالنآ  تیعضو  شیاپ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

نارهت بونج  هناخ 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   947,000,000 نیمضت :  غلبم 

بالضاف تکرش  هجو  رد  یدقن  شیف  تروص  هب  ای  یکناب و  همانتنامض  تروصب  ار  دوخ  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  یتسیابیم  هدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 
تلهم رد  هتسبرد  تکاپ  رد  فلا ) تکاپ  ) نیمضت لصا  یتسیاب  دیامن و  زیراو  دک 68296  یتعیرش  هبعش  تلم  کناب  دزن  باسح 1229948072  هرامش  هب  نارهت 

.ددرگ  میلست  نارهت  بالضاف  تکرش  هناخریبد  هب  ررقم 
10:00 تعاس : 1401/12/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

بالضاف تکرش  کالپ 14  مشش  هشیدنا  شبن  هشیدنا  نابایخ  یتشهب  دیهش  نابایخ  نارهت   ، 1568834613 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نارهت

:: 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

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

40114068 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/08هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610891 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 8   - 1401/06/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

طسوتم راشف  یشک  لباک  ینیمز  هتسپ  یزاس ، هنیهب  نویساموتا و  تیلباق  اب  طسوتم  راشف  یاهولبات  بصن  دتنام ،  دپ  ینیمز و  یاه  تسپ  زیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هقطنم 4 قرب  روما  هدودحم  رد  ییاوه  فیعض  راشف  یاه  هکبش  راتخاس  حالصا  ینیمز و  فیعض  و 

لایر  1.217.000.000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یناریما یاقآ   031-32241153 :: نفلت :: https://www.eepdc.ir 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

هناخ هناخ هیفصت   هیفصت رئولب   رئولب وبروت   وبروت هاگتسد   هاگتسد شاعترا  33   شاعترا یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا تهج   تهج نیالنآ   نیالنآ تیعضو   تیعضو شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 88

... ... وو   نویساموتا   نویساموتا تیلباق   تیلباق اباب   طسوتم   طسوتم راشف   راشف یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن دتنام ،  ،  دتنام دپدپ   وو   ینیمز   ینیمز یاه   یاه تسپ   تسپ زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 99
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تقوهرامش نایاپ  تیاغل  یهگا  راشتنا  زا  سپ  دانسا   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم یرادا 

راک بسک و   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5611474 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/06/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  ششوپ  تحت  قطانم  رد  تاسیسات  لاوما و  زا  ینابهگن  یرادهگن و  تظافح و   - 1-40120 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
انیاه   ACSR موینیمولآ میس  دیرخ   - 40127

ناماسو نب  ناسراف ،  گنرهوک ،  یاه  ناتسرهش  سا  یا  یج  تاعالطا  یناسر  زورب  تشادرب و  - 40128

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

روما یسودرف -  نابایخ  عطاقت  یتعیرش -  راولب  درکرهش -  سردآ  هب  یرایتخب  لاحمراهچ و  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  : رازگ هصقانم  یناشن  مان و   :: سردآ سردآ
تاکرادت هرادا  یناگرزاب 

03832226277 :: نفلت :: 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

نارهت تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 0180082/ت ک م ع/1838 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم هبنشراهچعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5611747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GM INTERNATIONAL دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر هدرپس 753.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 123 یناگرزاب  هرادا  هناخریبد  یتشهب  دیهش  نامتخاس  نارهت  تفن  شیالاپ  تکرش  مق  میدق  هداج  یادتبا  نارهت   :: 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

تاعالطا تاعالطا یناسر   یناسر زورب   زورب وو   تشادرب   تشادرب انیاه -  -  انیاه   ACSRACSR موینیمولآ   موینیمولآ میس   میس دیرخ   دیرخ تاسیسات   - - تاسیسات وو   لاوما   لاوما زازا   ینابهگن   ینابهگن وو   یرادهگن   یرادهگن وو   تظافح   تظافح ناونع : : ناونع
ساسا یایا   یجیج  

1010

GM INTERNATIONALGM INTERNATIONAL دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1
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ناهفصا تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5611791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ONLINE CONDITIONAL MONITORING BENTLY NEVADA یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
رلک بذاج  تسیلاتاک  - 

SIEMENS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER - 
CONTROL VALVE - 

FINNED TUBES FOR HUDSON AIR COOLER - 
کیرتیس دیسا  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: eorc.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 ناتسا  یقرش  بونج  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

کی یمومع  هصقانم  تادهعت و  ماجنا  ناوت  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
لوا تبون  یا -  هلحرم 

1401/06/01 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 125/ج/401 یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  زور  تعاس 15  ات  رثکادح   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  حبص  تعاس 10  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5611829 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  تعاس 11   - 1401/06/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تالآریش و لاقتنا و  طوطخ  یناب  طخ  کچرق و  رهش  ( RO سوکعم زمسا   ) نک نیریش  بآ  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  یرادرب و  هرهب  راک و  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رد بآ  تیفیک  تاشیامزآ  زا  یشخب  ماجنا  قرب و  یاه  ولبات  تاریمعت  یرادهگن و  اداکسا ،  یربهار  اه ، هاچ  یجنس  یبد  نکش ،  راشف  یاه  ریش  اه و  هچضوح 

نارهت ناتسا  قرش  بونج  یافبآ  حطس 
لایر دروآرب 55.470.162.396  غلبم 

تلود تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  دیاب  هک  دشاب  یم  لایر  غلبم 2/000/000  : دانسا دیرخ  هنیزه  لایر -  نیمضت 1.795.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ زیراو  داتس ) ) کینورتکلا

یناگرزاب دحاو  نارهت -  ناتسا  یقرش  بونج  بالضاف  بآ و  تکرش  تلود -  نابایخ  تارادا  عمتجم  نیمارو -  لیوحت :  :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ONLINE CONDITION MONITORING BENTLY NEVADA -  S IEMENS PROGRAMMABLE LOGICONLINE CONDITION MONITORING BENTLY NEVADA -  S IEMENS PROGRAMMABLE LOGIC ناونع : : ناونع
دیسا دیسا رلک -  -  رلک بذاج   بذاج تسیلاتاک   تسیلاتاک  -  - CONTROLLER -  CONTROL VALVE -  FINNED TUBES FOR HUDSON AIR COOLERCONTROLLER -  CONTROL VALVE -  FINNED TUBES FOR HUDSON AIR COOLER

کیرتیس کیرتیس

1212

 ...  ... وو رهش   رهش ( ( RORO سوکعم   سوکعم زمسا   زمسا  ) ) نکنک نیریش   نیریش بآبآ   هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت وو   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   راک   راک ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1313
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نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نالیگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( مود تبون   ) یا هلحرم  کی  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/4 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/05/30  تعاس 12  زا   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 12 

زورما تصرف   :: عبنم خیراتعبنم هبنشکی  زور  حبص  تعاس 12  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612131 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11  سار   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات ردانب  یلزنا و  ردنب  نالیگ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یلرتنک  یریوصت و  تراظن  یرادهگن  ریمعت و  : هصقانم عوضوم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 18.119.766.000 

هب لایر  غلبم 910.000.000  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر 5 اب  تاریهجت  تاسیسات و  هتشر  هبتر 5  لقادح  هب  راکنامیپ  تیحالص  یهاوگ  نتشاد  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص 

هافر راک و  نواعت ، لک  هرادا  زا  تکرش  هب  طوبرم  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  دات  یهاوگ  هیارا  هجدوب  - همانرب و  نامزاس  زا  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هتشر 
یعامتجا

ینیمخ  یفطصم  دیهش  نابایخ  یلزناردنب -  نالیگ -  ناتسا  : رازگ هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
یرادا نامتخاس  مراهچ  هقبط  رد  عقاو  لک  هرادا  تاسلج  نلاس  شیاشگ :

:: 01344992515 و 01344992756 و 02141934 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: 01344423902 و 02188651074 سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بالضاف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  هارمه  هب  یا  هلحرم  کی  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005420000058 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 18  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم  10:00 تعاس :  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612598 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1401/06/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت بونج  هناخ  هیفصت  رئولب  وبروت  هاگتسد  شاعترا 3  یریگ  هزادنا  تهج  نیالنآ  تیعضو  شیاپ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  947.000.000 نیمضت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک 

مشش هشیدنا  شبن  هشیدنا ، نابایخ  یتشهب ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

02188435961 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02188409194 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یدرونایرد یدرونایرد وو   ردانب   ردانب لکلک   هرادا   هرادا یلرتنک   یلرتنک وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 1414

هناخ هناخ هیفصت   هیفصت رئولب   رئولب وبروت   وبروت هاگتسد   هاگتسد شاعترا  33   شاعترا یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا تهج   تهج نیالنآ   نیالنآ تیعضو   تیعضو شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1515

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

یا هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R9/400/05 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم :: 1401/06/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5611618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F INFRA RED GAS DETECTOR نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 185.000.000.000 

لایر نیمضت 7.600.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاف 12 مهن  هاگشیالاپ  هیولسع  هداج  رتمولیک 15  ناگنک  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

:: 07731463913 و 07731463728 نفلت :: www.setadiran.ir www.spgc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07731463351 - 07731463327 :: 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

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

یفیک یبایزرا  اب  ماوت  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/704 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

stpc.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 12  ات   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612589 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1401/06/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

server قاتا قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  هصقانم 4  عوضوم  یارجا  تدم  - 

لایر  هصقانم 1.130.000.000  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هصقانم  دانسا  رد  هدش  مالعا  باسح  هب  هجو  زیراو  یکناب -  همانتنامض 

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

ینابیتشپ یرادا و  تیاس  یداصتقا  هژیو  هقطنم  هر )  ) ینیمخ ماماردنب  سردآ  هب  نایوگدنت  دیهش  یمیشورتپ  تکرش   :: سردآ سردآ

72782-061521 :: نفلت :: https://teder.stpc.ir www.stpc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P/F INFRA RED GAS DETECTORP/F INFRA RED GAS DETECTOR نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1616

serverserver  قاتا قاتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 1717

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

یا هلحرم  ود  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/3 م یهگآ یهگآ هرامش   دیدزابهرامش یلا -  زا 1401/5/30  دانسا  تفایرد   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 10  1401/6/9

هدیازم هصقانم   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش  یاهرابنا  قیرح  نالعا  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، دیرخ ، یحارط ، هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رابنا هلوس  هس  : لماش نوتسیب  یمیشورتپ  تکرش  یاهرابنا  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، دیرخ ، یحارط ، هژورپ  : هصقانم عوضوم  رصتخم  حرش 

دشاب یم  رتم  دودح 6  عافترا  اب  یرتم  رابنا 126  ود  رتم  دودح 9  عافترا  اب  یعبرم  رتم   720

تلم کناب  ماج  باسح  هب  لایر  رازه  دصیس  غلبم  دیرخ  یکناب -  همان  تنامض  ای  یدقن  زیراو  تروص  هب  لایر  غلبم 150.000.000  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

LAB عمتجم نوتسیب  هداج  رتمولیک 8  هاشنامرک  یناشن   :: سردآ سردآ
نوتسیب  هداج  رتمولیک 8  هاشنامرک  دانسا  تفایرد 

اه نامیپ  روما  دحاو  هاشنامرک  لیوحت 

یمالغ 08331731223 سدنهم  یاقآ  ینف  تامدخ   08331731041 :: 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  2525   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لسناریا یطابترا  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناراکنامیپ ییاسانش  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

رویرهش 001-1401  :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5610788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنبرمک و هلمج  زا  کر ، یتظافح  تازیهجت  نیمأت   » هنیمز رد  تیحالص  یاراد  ناراکنامیپ  ییاسانش  اب  دراد  رظن  رد  لسناریا  یطابترا  تامدخ  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنک یناسرزور  هب  ار  دوخ  تامدخ  الاک و  ناگدننک  نیمأت  تسرهف  تقرس » دض  هظفحم 

.دیشاب طابترا  رد  ام  اب  ریز  لیمیا  قیرط  زا  رتشیب ، تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد  دننک  یراذگراب  لیمکت و  ار  یتساوخرد  تاعالطا  ، 

- طیارش یاراد  یاه  تکرش  یمامت  زا  توعد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ماننفلت تبث  تمسق  رد   sourcing.irancell.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: sourcing@mtnirancell.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش تکرش یاهرابنا   یاهرابنا قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ یحارط ، ، یحارط هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1818

تقرس تقرس دضدض   هظفحم   هظفحم وو   دنبرمک   دنبرمک هلمج   هلمج زازا   کرکر ، ، یتظافح   یتظافح تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/10 3- 36/03 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشود  زور  حبص  تعاس 9  زا   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/06/02 هبنشراهچ  زور  تعاس 14  ات  رثکادح   1401/05/31

مج ماج   :: عبنم هبنشعبنم زور  حبص  تعاس 9   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610921 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  رهظ  زا  دعب  تعاس 17  سار   - 1401/07/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نمکرت هراوهام  یور  زترهاگم  نازیم 3  هب  یا  هراوهام  یاضف  هراجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  2/110/000/000  : نیمضت

روما لک  هرادا  یجراخ  دیرخ  تیریدم  مراهچ  هقبط  مج -  ماج  یرادا  نامتخاس  لالقتسا -  نابایخ  یو -  کراپ  هار  راهچ  هب  هدیسرن  رصعیلو  - نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ
الاک

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

لیبدرا هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/16 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش پاچ  زا  سپ  یراک  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم دانساعبنم شورف  تلهم  نیرخآ  زا  سپ  تکرش  یراک  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5611664 :: هرازه هرازه لیوحتدکدک   تلهم  مامتا  زا  سپ  حبص  تعاس 10  سار   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لباک 6 رتم -  ژارتم 24,000  هب  راهم  نودب  ییاوه  یجوز  لباک 4  رتم - راهم 24000  نودب  ییاوه  یجوز  لباک 2  رتم - ژارتم 42000  هب  ییاوه  لبود 6 - میس  - 

ژارتم هب  راهم 04  نودب  ییاوه  یجوز  لباک 10  رتم -  ژارتم 18٫000 هب  راهم 05  نودب  ییاوه  یجوز  لباک 6  رتم -  ژارتم 21,000  هب  راهم 05  نودب  ییاوه  یجوز 
رتم  8٫000 ژارتم هب  یجوز 04  راهم 20  نودب  ییاوه  لباک   - رتم  10,000

لایر غلبم 500.000  هب  دانسا  دیرخ  لایر - نویلیم  نیمضت 417   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ات 13 تعاس 8  هبنشجنپ  ات 15:30 و  هبنشراهچ 7:30  ات  هبنش  یراک  یاهزور   :: 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

یایا هراوهام   هراوهام یاضف   یاضف هراجا   هراجا ناونع : : ناونع 2020

لباک لباک وو   میس   میس ناونع : : ناونع 2 12 1
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نارهت بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرمکی  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 18  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم تعاس 10  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5611671 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1401/06/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

(EM/PM  ) یا هنایار  هکبش  رازفا و  تخس  تازیهجت  هیلک  یزادنا  هار  بصن و  یربهار ، ینابیتشپ ، یرادهگن ، تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

-88409194: سکف :88435961-021 و  نفلت یزردوگ ) دیهش   ) یبرغ مشش  هشیدنا  شبن  هشیدنا ، نابایخ  یتشهب ، دیهش  نابایخ  نارهت ، : رازگ هصقانم   :: سردآ سردآ
021

:: 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 تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  پاچ  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/11/ق یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5611824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم قیرط  زا  ار  کبساو  یاچ  هعلق  یناخ و  نسح  وس و  نیریش  لنوت   BTS ریسم میدق  هداج   USO یرون ربیف  هژورپ  یارجا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن رازگرب  یا  هلحرم  کی  یمومع 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.QAZVIN.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

(( EM/PMEM/PM  ) ) یایا هنایار   هنایار هکبش   هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت هیلک   هیلک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یربهار ، ، یربهار ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ یرادهگن ، ، یرادهگن تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2222

BTSBTS ریسم   ریسم میدق   میدق هداج   هداج   USOUSO یرون   یرون ربیف   ربیف هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2323

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

777/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/02هرامش ات : تلهم   1401/05/31  - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5612077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاقتنا یاهمتسیس  تازیهجت  بصن  لمح و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا تارباخم  تکرش   :: سردآ سردآ

333993385 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/800461 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/05/31  زا   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لصفم دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: 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

لاقتنا لاقتنا یاهمتسیس   یاهمتسیس تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   لمح   لمح ناونع : : ناونع 2424

لصفم لصفم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/701488 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/5/31  تلهم   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتید تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: 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   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/101/01 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/05هرامش ات : تلهم   1401/05/29 زا : تلهم   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/05/29 تاکاپ : خیرات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/06/05

5612211 :: هرازه هرازه :: 1401/06/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

lom یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09111758065 :: 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

اتید اتید تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2626

lomlom ناونع : : ناونع 2727

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/514102 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/05/31  زا   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژویف هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

1401/07 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یموب داصتقا   :: عبنم خرومعبنم تعاس 12  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجدوس رهش   ftth حرط یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

03832281420 :: نفلت :: Www.chb.tci.ir WWW.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

نژویف نژویف هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

ftthftth حرط   حرط یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2929

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/505304 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/02هرامش  : ات تلهم   1401/05/31  : زا تلهم   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/06/02عبنم  1401/06/02  - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج یاهناتسرهش  تفریج و  یاهتسرهش  یلاناک   tot یاه لباک  یروآ  عمج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225  : نفلت تاکرادت  ینابیتشپ 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/28 :: یهگآ یهگآ هرامش   :هرامش ات تلهم   1401/05/29 زا : تلهم   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khoozestan.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/06/07  - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612408 :: هرازه هرازه تیاغلدکدک    1401/06/08  - 1401/06/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا اتید  یاهحرط  تهج  مزاول  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33339006 :: 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

یلاناک یلاناک   tottot یاه   یاه لباک   لباک یروآ   یروآ عمج   عمج ناونع : : ناونع 3030

ناتسا ناتسا اتید   اتید یاهحرط   یاهحرط تهج   تهج مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

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   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/07 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/06/14هرامش خیرات 1401/06/01  زا   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

chb.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/06/14عبنم خیرات 1401/06/01  زا   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجدوس رهش   ftth حرط یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  19/334/650/000 دروارب :

لایر  750/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقطنم تارباخم  تکرش   :: سردآ سردآ

03832281420 :: 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

مرهج ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13:00هرامش ات  هبنش 1401/06/01  هس  زور  زا   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنش زور 

اشامت  :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 13:00  ات   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612637 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1401/06/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هامدادرم 1401  مرهج  ناملس  میکح  یرورابان  زکرم  تاعالطا  یزاس  هریخذ  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هیلوا 28.400.000.000  دروآرب 

یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 1.420.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزکرم هناخریبد  فکمه -  هقبط  یکشزپ -  مولع  هاگشناد  یرهطم -  داتسا  راولب  یاهتنا  مرهج -  : تاداهنشیپ لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

07154446000 :: نفلت :: www.setadiran.ir/setad/cmsنفلت 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

رهش رهش   ftthftth حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3232

یرورابان یرورابان زکرم   زکرم تاعالطا   تاعالطا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/11 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/31هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

qom.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم ویدار و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09121536632 نفلت : تاکرادت  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

نیوزق تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 11/1401/ق یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

qazvin.tci.ir :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612691 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کبساو یاچ  هعلق  یناخ و  نسح  وس و  نیریش  لنوت  BTS ریسم میدق  هداج   USO یرون ربیف  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

غلبم نیوزق -  یزکرم  یلم  کناب  دزن  یراج 0105988843006  باسح  هب  لایر  غلبم 350.000  یزیراو  یکناب  شیف  باسح  بحاص  هخسن  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ... نیوزق و یزکرم  هبعش  یلم  کنابدزن  یراج 0105988843006 باسح  هب  یزیراو  یدقن  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 252.000.000 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب 

هقبط نیوزق –  هقطنم  تارباخم  یداتس  نامتخاس  میکح - عطاقت  - ریبکریماراولب - کنوپ نیوزق  یداهنشیپ : یاه  تکاپ  لیوحتو  هصقانم  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
هناخریبد دحاو  فکمه - 

:: نفلت :: WWW. QAZVIN.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روشک5610801 قرب  یاه  هاگتسیا  رود  هار  یاه  هنایاپ  ءاقترا  اب  طبترم  تازیهجت  هحفص 7)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تازیهجت5610823 یرازفا و  تخس  تازیهجت  یزارفا و  مرن  هعسوت  ینابیتشپ ، یربهار ، تامدخ  هئارا 
یا هکبش 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

تاقلعتم تاقلعتم وو   ویدار   ویدار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

لنوت لنوت BTSBTS ریسم ریسم میدق   میدق هداج   هداج   USOUSO یرون   یرون ربیف   ربیف هژورپ   هژورپ 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

سنارفنک5610839 وئدیو  یاه  سنسیال  تازیهجت و  ینابیتشپ  یتناراگ و  یزادنا ، هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5611474 - انیاه  ACSR موینیمولآ میس  دیرخ  تاسیسات  - لاوما و  زا  ینابهگن  یرادهگن و  تظافح و 
سا یا  یج  تاعالطا  یناسر  زورب  تشادرب و 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5612244ip نیبورد یزادنا  هار  بصن و  هحفص 24)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود5612296 یزادنا  هار  بصن و  هحفص 24)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

متسیس5612651 یزادنا  هار  بصن و  هحفص 24)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رزخ5612661 یایرد  هزوح  ردانب  کیتسجل  هعسوت  یژتارتسا  یارب   SSDM  ) مرن ییایوپ  لدم  یحارط 
و ( SSM  ) مرن متسیس  یسانش  شور  بیکرت  : هقطنم یتیزنارت  یاه  رودیرک  تیروحم  اب 

(SD  ) ایوپ متسیس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یمومع هصقانم  یا و  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
لوا تبون  یبایزرا  اب  هارمه  هچراپکی 

1401/06/01 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

مهافت  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنواهن کرهش  رذگریز  تلافسآ  یزاسور و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا  هسیک  درس  تلافسآ  لمح  دیرخ و 

دابآدسا  رذگ  رانک  یتاعالطا  یماظتنا و  , یراطخا یاهولبات  بصن  هیهت و 
ماد رذگریز  تایلمع  همادا 

رهشمالسا نازوق -  ریالم -  روحم  تلافسآ  شکور  یزاسهب و  , ضیرعت تایلمع  یارجا 

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

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو یماظتنا   یماظتنا ,, یراطخا یراطخا یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یایا   - - هسیک   هسیک درس   درس تلافسآ   تلافسآ لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ کرهش -  -  کرهش رذگریز   رذگریز تلافسآ   تلافسآ وو   یزاسور   یزاسور تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
 ....  .... وو رذگ   رذگ رانک   رانک یتاعالطا   یتاعالطا

3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( جوسای هاگدورف   ) ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 9هرامش  - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج راکتبا   :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612657 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/06/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( یر سکیا  )X-RAY هاگتسد کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

07433333552 :: نفلت :: setadiran.irنفلت 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرم  کی  مود  تبون  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون 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
خروم هبنشکی   17

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

5611800 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشود  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 

ینمیا تیحالص  همانیهاوگ  ندوب  اراد  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 3.100.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اتفا همانیهاوگ  ندوباراد  حالصیذ -  عجارم  زا  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هتشر  رد  هبتر 5  لقادح  ندوب  اراد  یعامتجا  - هافر  نواعت و  راک و  هرادا  زا  ناراکنامیپ 

 ( - تاعالطا لدابت  یاضف  تینما  )

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

(( یریر سکیا   سکیا )) X-RAYX-RAY هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود هعسوت   هعسوت وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس   سیورس تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 3838

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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مالیا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون 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

5611831 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/389608 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/5/31  تلهم   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتشهب دیهش  زکرم   ip نیبورد یزادنا  هار  بصن و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: 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

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 3939

ipip نیبورد   نیبورد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4040

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/675187 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/05/31  زا   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود یزادنا  هار  بصن و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

31228225 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/82598 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/06/02هرامش خیرات 1401/05/31  زا   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/06/02عبنم خیرات 1401/06/02  زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنهاب زکرم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تارباخم تکرش   :: سردآ سردآ

31228225 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یدرونایرد5612131 ردانب و  لک  هرادا  یلرتنک  یریوصت و  تراظن  یرادهگن  هحفص 7)ریمعت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نیبرود نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 4141

متسیس متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 108 ھحفص 26 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nsds2rtdh9zw4?user=37505&ntc=5612296
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5612296?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/plvr9tzpqawn4?user=37505&ntc=5612651
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5612651?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5611124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرود یسارب 13  رواشم  باختنا  تباب  لایر  غلبم 520/000/000  تکرش  نیا  دروارب  دشاب  یم  هبا  شم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاعالطا یروانف  یشزوما 

1101001051000177 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یلاع شزومآ  سیورس :  مان 
تاعالطا یروانف  یشزوما  هرود   113 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم ندوب  ربتعمان  ندوب و  صقان  ندرکن و  یراذگراب  تروص  رد  دشاب  یم  یمازلا  هناماسرد  زارحا  طیارش  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  یراذگ  راب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم لاطبا  هدننک  نیمات  تمیق 

1558836111 یتسپ :  دک   ، 2 کالپ - یبحم دیهش  هچوک  - یلامش یدرورهس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89324262-021  ، 88738227-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88766112-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک سناژروا  یناتسرامیب  شیپ  یاهتیروف  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 18 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5611185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  قباطم  روشک  سناژروا  نامزاس  تهج  ناسر  مایپ  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030223000049 زاین :  هرامش 

روشک سناژروا  یناتسرامیب  شیپ  یاهتیروف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
قرش راگن  یوتحم  دنمشوه  یاهمتسیس  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  عون  پگ  ناسر  مایپ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ لیاف  قباطم  باختنا  کالم  .تسا  هدوب  هباشت  یارب  افرص  دکنریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1473745881 یتسپ :  دک  روشک ،  سناژروا  نامزاس  هقبط 7  تشادهب  ترازو  یبرغ  کناویا  برغ  کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

49231712-021  ، 81454115-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44896371-021 :: 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 یروانف   یروانف یشزومآ   یشزومآ هرود   هرود یارب  1313   یارب رواشم   رواشم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 4343

ناسر ناسر مایپ   مایپ رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

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

5611293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن ینابیتشپ  دشاب  یم  هدافتسا  دروم  تسا  یلاس  دنچ  هک  تلود  ناوخ  شیپ  رازفا  مرن  دناوتب  دیاب  اه  هدننک  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000306 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

روتکاف 1 دادعت : 
1401/06/06 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن ینابیتشپ  دشاب  یم  هدافتسا  دروم  تسا  یلاس  دنچ  هک  تلود  ناوخ  شیپ  رازفا  مرن  دناوتب  دیاب  اه  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34496414-041  ، 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

دیامن دیامن ینابیتشپ   ینابیتشپ دشاب   دشاب یمیم   هدافتسا   هدافتسا دروم   دروم تسا   تسا یلاس   یلاس دنچ   دنچ هکهک   تلود   تلود ناوخ   ناوخ شیپ   شیپ رازفا   رازفا مرن   مرن دناوتب   دناوتب دیاب   دیاب اهاه   هدننک   هدننک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4545
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نارهت ناتسا  برغ  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5611373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هربراک کت  شیوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیدمت  وددعکی  ینامزاس  ربراک  شسیوداپ 550 سوریو  یتنآ  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاصخشم  قبطددع  20

1101005301000289 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  برغ  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   PADVISH یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   Padvish Ultimate شیوداپ هکبش  هخسن  سوریو  یتنآ  ناونع  هکبش  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
سراپ نما  هکبش  رگشزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم  زادرپ  نما  هدنزاس  عجرم  ناریا 

هتسب 21 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یلخاد  سانشراک  طسوت  یسرزاب  حطس  -2

تسا یمازلا  یتسویپ  کرادم  مالعتسا و  یرازگراب  اضما و  رهم و  -3

1388784851 یتسپ :  دک  یبرغ ،  مکی  نابایخ  رهم  خسار  اضریلع  دیهش  نابایخ  کلملا  لامک  نادیم  یزکرم  رسنارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44508332-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44508332-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هربراک هربراک کتکت   شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت وددعکی   وددعکی ینامزاس   ینامزاس ربراک   ربراک 550550 شسیوداپ   شسیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبطددع   قبطددع 2020

4646
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روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5611425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف گرب  ود  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  طئارش و  قباطم  روشک  ناینادنز  زا  تیامح  نمجنا  یرادباسح  یرادا  یلام و  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101003002000390 زاین :  هرامش 
روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

تسویپ لیاف  گرب  ود  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  طئارش و  قباطم  روشک  ناینادنز  زا  تیامح  نمجنا  یرادباسح  یرادا  یلام و  رازفا  مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  نامزاس  داتس  - نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  بنج  - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابآ تداعس  نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1981969961

24589252-021  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: 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

5611441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسنس ددع  هطوبرم و 20  رازفا  تخس  هارمه  هب  تاپ  یناه  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000434 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادباسح یرادباسح یرادا   یرادا وو   یلام   یلام رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4747

روسنس روسنس ددع   ددع   2 020 وو   هطوبرم   هطوبرم رازفا   رازفا تخس   تخس هارمه   هارمه هبهب   تاپ   تاپ یناه   یناه هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 4848
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اه هنارای  یزاسدنمفده  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 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

5611554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد زکرم  یکیزیف  تخاسریز  ینابیتشپ  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003141000001 زاین :  هرامش 

اه هنارای  یزاس  دنمفده  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  تلود  تاکرادت  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  لاسرا  یراذگراب و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415844933 یتسپ :  دک   ، 485 کالپ نایک  شناد  هچوک  شبن  تشترز  زا  رت  ناپ  یلامش  نیطلسف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88806159-021  ، 88909008-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88908018-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5611599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناسرزاگ  عماج  رازفامرن  یاقترا  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .....( یکیزیف و یاه  ییاراد  تاریمعت ،  یرادهگن ،  لماش  )

1101091836000050 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دروم 2 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931634191 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یراکریمعتراولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32235824-084  ، 32235800-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235824-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد زکرم   زکرم یکیزیف   یکیزیف تخاسریز   تخاسریز ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 4949

 .....(  .....( وو یکیزیف   یکیزیف یاه   یاه ییاراد   ییاراد تاریمعت ،  ،  تاریمعت یرادهگن ،  ،  یرادهگن لماش   لماش )) یناسرزاگ   یناسرزاگ عماج   عماج رازفامرن   رازفامرن یاقترا   یاقترا دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 5050
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روشک یرادزیخبآ  عتارم و  اهلگنج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5611604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هتفرگ  سامت  یتاداس  یاقآ  هرامش 09111933759 اب  زاین  تروص  رد   . دامرف هجوت  تسویپ  لیاف  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003031000024 زاین :  هرامش 

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

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

1401/06/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

23563510-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22488492-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن -- تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف وو   رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 5151

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

یبرغ 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   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5611807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش قبط  یزاجم )  ) یروضح ریغ  یاه  همانرب  اهرانیبو و   LMS  ) ) یکینورتکلا یریگدای  متسیس  ینابیتشپ  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  لداعم  دک  ناریا  - یتسویپ تاصخشم  و 

1101000207000068 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
رازفا مرن  1 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناکشزپ موادم  شزومآ  تهج  یزاجم )  ) یروضح ریغ  یاه  همانرب  اهرانیبو و   LMS  ) ) یکینورتکلا یریگدای  متسیس  ینابیتشپ  بصن و  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  لداعم  دک  ناریا  - یتسویپ تاصخشم  طیارش و  قبط  نانکراک  ناکشزپاریپ و  ،

5714783734 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  سناژروا  یوک  تلاسر  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31937194-044  ، 32234897-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32229059-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یزاجم یزاجم  ) ) یروضح یروضح ریغ   ریغ یاه   یاه همانرب   همانرب وو   اهرانیبو   اهرانیبو   LMSLMS  ) )  ) ) یکینورتکلا یکینورتکلا یریگدای   یریگدای متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252
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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 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

5611954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هدافتسا  دروم  تسا  یلاس  دنچ  هک  ضبق  رودص  نیالنآ و  یناوخ  روتنکرازفا  مرن  دناوتب  دیاب  اه  هدننک  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن ینابیتشپ 

1101091504000307 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/06 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن ینابیتشپ  دشاب  یم  هدافتسا  دروم  تسا  یلاس  دنچ  هک  ضبق  رودص  نیالنآ و  یناوخ  روتنکرازفا  مرن  دناوتب  دیاب  اه  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34496414-041  ، 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5612013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

« روشک یضارا  روما  عماج  هناماس  رد  یراذگاو  یاه  هدنورپ  تاعالطا  دورو  جارختسا و  نکسا و  تهج « :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000049000140 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818613111 یتسپ :  دک  نیسح ،  ماما  نادیم  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32254804-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226919-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ضبق ضبق رودص   رودص وو   نیالنآ   نیالنآ یناوخ   یناوخ روتنک   روتنک رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 5353

«« روشک روشک یضارا   یضارا روما   روما عماج   عماج هناماس   هناماس ردرد   یراذگاو   یراذگاو یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ تاعالطا   تاعالطا دورو   دورو وو   جارختسا   جارختسا وو   نکسا   نکسا ناونع : : « « ناونع 5454
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5612163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیوداپ سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001105000282 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هلاسکی هربراک  cORPORATE 280 هخسن ینامزاس  شیوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  280 دادعت : 

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

.ددرگیم باسح  هیوست  هام  کی  زا  سپ  الاک  غلبم  لیوحت  زا  سپ  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61654085-021  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت برغ  لامش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5612270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1399 هب  طوبرم  ناطرس  یاه  هداد  تبث  تهج  یکشزپ  کرادم  سانشراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093857000032 زاین :  هرامش 

نارهت برغ  لامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناسنا تمالس  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رفن 3 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس 1399 هب  طوبرم  ناطرس  یاه  هداد  تبث  تهج  یکشزپ  کرادم  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1511615813 یتسپ :  دک  کالپ 16 ،  ارزو  نابایخ  یتشهب  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88100290-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88100290-021 :: 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

ناطرس ناطرس یاه   یاه هداد   هداد تبث   تبث تهج   تهج یکشزپ   یکشزپ کرادم   کرادم سانشراک   سانشراک ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق 1/7/1401 عورش  خیرات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  نودب  یداهنشیپ  تمیق 

1101001395000021 زاین :  هرامش 
سراف هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

متسیس 1 دادعت : 
1401/07/01 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7146676455 یتسپ :  دک  سراف ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  ظفاح ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32282181-071  ، 32284454-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32284454-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5612350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوفوس لاوریاف  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003247000040 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ ییارجا  لماک  تروصب  تسویپ  تسیل  دراوم  دشاب و  دراگ  لوف  هلاسکی و  نابیتشپ  هارمه  هب  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3418636876 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  یتخت  هاگشزرو  یوربوررمحا  لاله  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33236091-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220772-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 5757

سوفوس سوفوس لاوریاف   لاوریاف سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

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

5612501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا ویشرآ  هعماج  رازفا  مرن  یزاسرهش و  عماج  متسیس  هناماس  یزادنا  هار  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005255000057 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  رقنس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

رقنس رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ینوناق  تاروسک  یمامت  لماش  نامپ  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6751653111 یتسپ :  دک  دمحا ،  هداز  ماما  بنج  یسراف  ناملس  نابایخ  رقنس ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48422033-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48422057-083 :: 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

هتسب5610980 رادم  هحفص 93)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش5610985 یموب  کیفارت  تیریدم  هحفص 77)هاگتسد  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یناتسرامیب5611084 دک  مالعا  دنمشوه  هحفص 74)متسیس  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

5611198SCATS ییامنهار یاهغارچ  تیریدم  دنمشوه  هناماسرازفا  مرن  هحفص 37)سنسیال  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکینورتکلا یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ هعماج   هعماج رازفا   رازفا مرن   مرن وو   یزاسرهش   یزاسرهش عماج   عماج متسیس   متسیس هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5611198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیریدم دنمشوه  هناماسرازفا  مرن  سنیال.ددرگ  هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  یهد  تمیق  تهج  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یریبک 09108395495 .ددع 10 دادعت هب  SCATS ییامنهار یاهغارچ 

1101005084000027 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  نیوزق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

هتسب 10 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهغارچ یزکرم  تیریدم  دنمشوه  هناماسرازفا  مرن  سنیال.ددرگ  هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  یهد  تمیق  تهج  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- نیوزق یرادرهش  کیفارت  تنواعم  تهج.ددع  10 دادعت هب  SCATS ییامنهار

3413685931 یتسپ :  دک  نیوزق ،  یرادرهش  یرادرهش -  نابایخ  نیوزق -  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33227001-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33227002-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SCATSSCATS ییامنهار ییامنهار یاهغارچ   یاهغارچ تیریدم   تیریدم دنمشوه   دنمشوه هناماسرازفا   هناماسرازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نایسراپ زاگ  شیالاپ  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 15 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5611226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  یباختنا  دک  ناریا  تسویپ +  یاهب  مالعتسا  قباطم  لخاد +  دیلوت   + UPS چیئوس کیتاتسا  رترونیا و  یلرتنک  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101092416000278 زاین :  هرامش 
نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ تالف  یژرنا  عیانص  هعسوت  هدنزاس  عجرم  سراپ  تالف  یژرنا  عیانص  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   UPS هاگتسد  ABD001 درب الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

رد دش .  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  داهنشیپ  هب  تروصنیا  ریغ  رد  دامن  تسویپ  ار  دوخ  یلام  ینف و  داهنشپ  ًافطل  تسویپ /  تادنتسم  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا لیوحت  نامز  رد  الاک  دک  ناریا  هئارا.دیریگب  سامت  ینابرهم   / یهاپس یاقآ  هرامش 071-52112718  اب  ماهبا  هنوگ  ره  تروص 

7445139611 یتسپ :  دک  یتسپ ،  قودنص  رهم  ناتسرهش  سراف  ناتسا  رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52112712-071  ، 52724134-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726186-071 :: 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 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

5611325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعجارم نا  تسویپ  هب  تساوخرد  زا  عالطا  تهج  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   ) تاقلعتم اب  هارمه  قیرح  مالعا  رتست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دامرف

1101093079000598 زاین :  هرامش 
نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

34188612-061  ، 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

UPSUPS چیئوس   چیئوس کیتاتسا   کیتاتسا وو   رترونیا   رترونیا یلرتنک   یلرتنک تراک   تراک ناونع : : ناونع 6161

یناشن یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 6262

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

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

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

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

5611805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  لیبدرا  ناتسا  تیریدم  هعبات  نکاما  رد  لرتنک  سسکا  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  حرط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001022000113 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  هب  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کردم همان  تنامض  هدوزفا  شزرا  تارغت  نیرخآ  یمسر  همانزور  دادرارق  ناگدننکاضما  یلم  تراک  تاحفص  مامت  همانسانش  یپک  همانساسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعامتجا نیمات  باسح  اصافم  هئارا  نیشیپ  هرود  یتایلام  همانراهظا  راکنامیپ  ینمیا  تیحالص 

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

33257009-045  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5611940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب   ,..... hub switch نیمات تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079000601 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP616EB لدم تروپ  هکبش 16  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

34188429-061  ، 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

نکاما نکاما ردرد   لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا هاگتسد   هاگتسد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ حرط   حرط ناونع : : ناونع 6363

hub switchhub switch نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6464

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-939-PHS-05494-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/08هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5612476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  قباطم   PROCESS PRESSURE GAUGE نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-942-PHS-05512-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/08هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5612490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  قباطم   P/F FOXBORO D/P CELL TRANSMITTER نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PROCESS PRESSURE GAUGEPROCESS PRESSURE GAUGE  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 6565

P/F FOXBORO D/P CELL TRANSMITTERP/F FOXBORO D/P CELL TRANSMITTER نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادیپس راوک و  تشوگ -  عمتجم  یاه  هاگتسیا  تلو  ولیک  یجورخ 20  یاهرکیرب  رود  هار  زا  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000341 زاین :  هرامش 

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

هاگتسیا 3 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ هرامش 09177363854  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج.ددرگ  هعلاطم  تسویپ  یاه  لیاف  افطل.دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  نتشاذگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  یدیشمج  سدنهم 

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32337119-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-800-PHS-05402-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5612516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اضاقت و  قباطم   P/F CORTEM MOTOR CONTROL CENTER نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه هاگتسیا   هاگتسیا تلو   تلو ولیک   ولیک   2 020 یجورخ   یجورخ یاهرکیرب   یاهرکیرب رود   رود هار   هار زازا   لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 6767

P/F CORTEM MOTOR CONTROL CENTERP/F CORTEM MOTOR CONTROL CENTER نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6868

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1042-PHD-15119-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم تیاغل 1401-06-03عبنم 01-06-1401 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RESTEK ELECTRONIC LEAK DETECTOR نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

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

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

5610897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(Gas Detector  ) جنس زاگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000045 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هرانک لحاس  دیلوت  ایوپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   SST یتراجت مان   GAS DETECTOR لدم زاگ  تشن  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  تمدخ  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31666700-077 :: 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

RESTEK ELECTRONIC LEAK DETECTORRESTEK ELECTRONIC LEAK DETECTOR نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6969

(( Gas DetectorGas Detector  ) ) جنس جنس زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 7070

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5611011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

mxconsys dongle and license تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000099 زاین :  هرامش 

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

ماس راک  بسک و  ناشیدناون  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

mxconsys  dongle and licensemxconsys  dongle and license ناونع : : ناونع 7171
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  لوا  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5611094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنامسپ و تازیهجت و  یاهرابنا  رد  ریذپ ) سردآ  ) قیرح ءافطا  نالعا و  متسیس  یحارط  تهج  یسدنهم  هرواشم  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مکی هاگشیالاپ  رد  عقاو  تاریمعت  هاگراک 
1101096334000097 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
طوبرم ینف  یاههرواشم  یسدنهم و  یرامعم و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاریمعت هاگراک  دنامسپ و  تازیهجت و  یاهرابنا  رد  ریذپ ) سردآ  ) قیرح ءافطا  نالعا و  متسیس  یحارط  تهج  یسدنهم  هرواشم  تامدخ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  مکی  هاگشیالاپ  رد  عقاو 

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

31314994-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو دنامسپ   دنامسپ وو   تازیهجت   تازیهجت یاهرابنا   یاهرابنا ردرد   ریذپ ) ) ریذپ سردآ   سردآ  ) ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یحارط   یحارط تهج   تهج یسدنهم   یسدنهم هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
مکی مکی هاگشیالاپ   هاگشیالاپ ردرد   عقاو   عقاو تاریمعت   تاریمعت هاگراک   هاگراک
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دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  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 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

5611508 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبط  دابآرهم  هاگدورف  کالب  لاکینکت  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس   OMEGA لدم  SHIELD لنپ بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101001493000131 زاین :  هرامش 
دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هبترم 1 دادعت : 

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

دابآرهم هاگدورف  راک  یارجا  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمشاه 09123093134 یاقآ  اب  سامت  دیدزاب  هب  زاین  تروصرد 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا 
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  هلاخن  هیلخت  باهذ و  بایا  لمح و  هنیزه  هیلک 

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023940-021  ، 61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: 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

تاصخشم تاصخشم قبط   قبط دابآرهم   دابآرهم هاگدورف   هاگدورف کالب   کالب لاکینکت   لاکینکت نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس   OMEGAOMEGA  لدم لدم   SHIELDSHIELD  لنپ لنپ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5611741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم و تاسیسات  یرافح و  یاههاگتسد  قیرح  افطا  یاه  لوسپک  یسفنت و  یاههاگتسد  هیلک  هندب  تمواقم  شیامزآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تکرش یاههاگراک 

1101093985003677 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/27 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4142483-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: 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

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  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   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5611771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یدادرارق تسویپ ( تاصخشم  قبط  اههاگدورف  تکرش  یاهنامتخاس  قیرح  ءافطاو  مالعا  متسیس  یرادهگن  بذج  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001010000103 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هبترم 1 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ هب  ار  هطوبرم  روتکاف  شیپ  لیمکت و  تسویپ  یاه  لیاف  ماجنا و  تابساحم  یمامت  افطل  دش  دهاوخ  دادرارق  هب  رجنم  تساوخرد  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دینک همیمض  تمیق 

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61022462-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: 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

وو یزکرم   یزکرم تاسیسات   تاسیسات وو   یرافح   یرافح یاههاگتسد   یاههاگتسد قیرح   قیرح افطا   افطا یاه   یاه لوسپک   لوسپک وو   یسفنت   یسفنت یاههاگتسد   یاههاگتسد هیلک   هیلک هندب   هندب تمواقم   تمواقم شیامزآ   شیامزآ ناونع : : ناونع
تکرش تکرش یاههاگراک   یاههاگراک

7474

قیرح قیرح ءافطاو   ءافطاو مالعا   مالعا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن بذج   بذج دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 7575
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سابعردنب ناکدوک  ناتسرامیب   :: 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 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

5612032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  همیمض  تسویپ  رد  لماک  تروصب  طیارش  ناکدوک -  ناتسرامیب  قیرح  نالعا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091093000070 زاین :  هرامش 
سابعردنب ناکدوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اوه هیوهت  راخب و  نیمات  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/03 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  همیمض  تسویپ  رد  لماک  تروصب  طیارش  ناکدوک -  ناتسرامیب  قیرح  نالعا  متسیس  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915873665 یتسپ :  دک  ناکدوک ،  ناتسرامیب  یلامش -  رهشلگ  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33366240-076  ، 33667200-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667201-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  روسنس  یتلوم  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000079 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V 24 ژاتلو  AMD-24 لدم قیرح  مالعا  دربراک  یترارح  یدود و  روسنس  یتلوم  روتکتد  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا هدش   هدش همیمض   همیمض تسویپ   تسویپ ردرد   لماک   لماک تروصب   تروصب طیارش   طیارش ناکدوک -  -  ناکدوک ناتسرامیب   ناتسرامیب قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7676

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم روسنس   روسنس یتلوم   یتلوم روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 7777
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5612056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح نالعا  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000070000004 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  لاوحا  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  اضما و  رهم و  اب  روتکاف  شیپ  تروصب  تمیق  نالعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5133983441 یتسپ :  دک  مشاه ،  جاح  هچوک  (- تعاس ) یرادرهش نادیم  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35240474-041  ، 35261740-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35261745-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5612242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح قیرح نالعا   نالعا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7878

دود دود روتکتد   روتکتد رتست   رتست ناونع : : ناونع 7979
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Solo دنرب دود  روتکتد  رتست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002745 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   HOCHIKI یتراجت مان   SOLO 330 لدم دود  روتکتد  تست  تیک  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   HOCHIKI یتراجت مان   SOLO 461 لدم دود  روتکتد  تست  تیک  الاک :  مان 

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

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   HOCHIKI یتراجت مان   SOLO 100 لدم دود  روتکتد  تست  تیک  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زارف نمیا  تامدخ  شرتسگ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   SOLO هدنزاس عجرم   SOLO A3,461 لدم ترارح  دود و  عون  یناشن  شتآ  روتکتد  تست  تیک  الاک :  مان 

رزخ
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Solo دنرب دود  روتکتد  رتست   :: 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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-933-PHS-05456-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-06-03هرامش عورش 01-06-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5612479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  قباطم   HIGH TEMPERATURE GAS DETECTOR نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HIGH TEMPERATURE GAS DETECTORHIGH TEMPERATURE GAS DETECTOR نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 8080
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جرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5612532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  نامتخاس  قیرح  یافطا  قیرح و  مالعا  متسیس  لماک  یارجا  زیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

1101093374000021 زاین :  هرامش 
جرک ناتسا  تشادهب  زکرم  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

قرش پمپ  زلف  بآ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   AbFP_FB لدم تباث  رود  یناشنشتآ  پمپ  رتسوب  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  نامتخاس  قیرح  یافطا  قیرح و  مالعا  متسیس  لماک  یارجا  زیهجت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

 . دشاب ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  قیرح  یافطا  متسیس  زاجم  یرجم  یاهتکرش  ءزج  تسیابیم  تکرش 
...دشاب یم  زربلا  ناتسا  یموب  یاه  تکرش  اب  تیولوا 

3155643569 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  ماظن  نامزاس  بنج   - جاک یرتم  جرک 45  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32543939-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32543300-026 :: 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

حتفم دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MTPP-548-140110332 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401-06-06هرامش 01-06-1401 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5612559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یئلعبحم 09182127938 سدنهم  ینف  سانشراک   GAS DETECTOR یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

حتفم دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناشن5611325 شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  هحفص 37)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

نامتخاس نامتخاس قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس لماک   لماک یارجا   یارجا وو   زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 8181

GAS DETECTORGAS DETECTOR ناونع : : ناونع 8282
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(( یهگآ یهگآ دادعت  4343   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5611048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروک چپ  هکبش و  چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092247000032 زاین :  هرامش 

ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک  ناریا  یزادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   CATALYST 3850 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

یزادرپ هداد  هدننک  هضرع  عجرم   RANDM یتراجت مان  یددع  هتسب 10   PATCH CORD LC-DUPLEX APC لدم  m 1/2 لوط هنایار  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ناریا

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  نآ  دافم  تیاعر  هعلاطم و  هدوب و  تسویپ  مالعتسا  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناتسدرک ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  - زرواشک نابایخ  یادتبا   - یدازآ نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6613813593

33614805-087  ، 33241337-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235255-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروک دروک چپچپ   وو   هکبش   هکبش چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 8383

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

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

زا 108 ھحفص 52 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/173
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dgby73qcrrdcv?user=37505&ntc=5611048
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5611048?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زربلا ناتسا  یتایلام  روما  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   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5611062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم یتناس  80 قمع -60 ضرع - تینوی 22 ای 20 هداتسیا کر  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003827000089 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرزاگ اضر  هدننک  هضرع  عجرم   MEINER یتراجت مان   CYLINDRICAL لدم  A 160-0/50 نایرج تدش  یا  هناوتسا  زویف  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

میناید هاگپ  هدننک  هضرع  عجرم   MERSEN یتراجت مان   A 400 نایرج تدش   A70P400-4 لدم یا  هناوتسا  زویف  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  یبونج  یروهمج  جرک خ  رد  عقاو  لک  هرادا  رابنا  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3133757141 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  رجفلاو  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32700701-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32700707-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداتسیا هداتسیا کرکر   هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ 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

5611071 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمدک  ناریا  -- تسویپ قبط   ** رتویپماکو هکبش  لباک  تاموزلم  ملق   8 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092948000205 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  زاوها  تمالس  دالیم  ینامرد  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 3 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف اب  راب  لاسرا  هنیزه  --** دوش همیمض  روتکاف  شیپ  -- هام هیوست 4 -- یسین 09335304502 یاقآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6153716835 یتسپ :  دک  دالیم ،  ناتسرامیب  یدازآ  شبن  یلامش  ریبکریما  بالقنا خ  یوک  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33789591-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33789592-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیدج یاهرهش  نارمع  یصصخت  ردام  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   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5611132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش دونددع  تهج 40  قربو  هکبش  یشک  لباک  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001642000008 زاین :  هرامش 

دیدج یاهرهش  نارمع  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناریا یالاک  اموزل  سانجا  هیلک  یتسویپ  تسیل  قبط  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

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

یتسویپ تسیل  قبط  یناریا  یلالاک  هکبشو ) قرب   ) هکبش دون  ددع  تهج 40  یشک  لباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1994645533 یتسپ :  دک  کالپ 25 ،  یمادخ ، دیهش  نابایخ  کنو ، نادیم  زا  رتالاب  رصع ، یلو  نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89356000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88672099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا ---- تسویپ تسویپ قبط   قبط  **  ** رتویپماکو رتویپماکو هکبش   هکبش لباک   لباک تاموزلم   تاموزلم ملق   ملق   88 ناونع : : ناونع 8585

هکبش هکبش دون   دون ددع   ددع   4040 تهج   تهج قرب   قرب وو   هکبش   هکبش یشک   یشک لباک   لباک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8686

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

5611540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004885000124 زاین :  هرامش 

دهشم نادنز  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/06/03 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نادنز اب  تیفیک  دیئات  راد و  تدم  تخادرپ  نادنز  برد  لیوحت  دشابیم  ملق  رد 28  یتسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9188915877 یتسپ :  دک  تیبرت ،  نابایخ  - دابآ لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38679011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38660671-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5611586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  کی   TDE620 کینوساناپ نیباک  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع طبار 1 تراک  -6 ددع هعسوت 1 تراک  ددع 5- طوبرملباک 2 ددع 4- 1 یرهش طخ  تراک 6283 12 ددع 3- 4 یلخاد تراک 246178 -2

1101091191000052 زاین :  هرامش 
دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17  هدننک :  رازگرب 

راملت  CEBITECH - 2101 لدم هداس  یمیس  نفلت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

رادیرخ رابنا  بردات  لمح  هنیزه  4 یمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ  تسویپ 3- تسیل  مالقا  یارب  تمیق  تمیق 2- هئارا  تهج  افرص  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورفاب

9175973884 یتسپ :  دک  یگنسهوک 14 و 16 ،  نیب  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38436868-051  ، 38453250-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38424060-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 22 طوبرم   طوبرم لباک   لباک -- 44 ددع   ددع 11 یرهش یرهش طخطخ   1212 تراک  62836283   تراک -- ددع  33 ددع 44 یلخاد یلخاد 246178246178 تراک   تراک -- 22 ددع   ددع کیکی     TDE620TDE620 کینوساناپ کینوساناپ نیباک   نیباک -- 11 ناونع : : ناونع
هداس هداس یمیس   یمیس نفلت   نفلت ددع / / ددع 11 طبار   طبار تراک   تراک -- 66 ددع ددع 11 هعسوت   هعسوت تراک   تراک -- 55

8888
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نادمه هقطنم  - ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5611740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( نادمه یموب   ) هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091916000032 زاین :  هرامش 

نادمه هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRB-3309 لدم  cm 54 عافترا  33x57 cm داعبا تینوی  یراوید 9  کر  الاک :  مان 

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

برغ یروآ  نف  ربا  هدنزاس  عجرم   CISCO یتراجت مان   2960X-24 PORT لدم هکبش  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هنیزه / یراک زور  یلا 30  ینامز 10  هزاب  رد  یلام  هیوست  / دامرف لصاح  سامت  یدبع 09303219988  سدنهم  یاقآ  تکرش  سانشراک  اب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب لماک  یتیرویکس  یاه  سنسیال  همه  یاراد  لانیجروا و  دیاب  رظن  دروم  چوس  ددرگیم  دیکات  / دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  لمح و 

6515699177 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  تارباخم  تکرش  بنج  یلعوب - هاگمارآ  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38262140-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262140-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( نادمه نادمه یموب   یموب  ) ) هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8989
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ناسارخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5611871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ویتکا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000232 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   C3750G-48TS-S لدم تروپ  لانرتنیا 48  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.هزور باسح 60  هیوست  .تسا  هدنشورف  هدهع  رب  همیب  رگاک 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

یرون یرون ویتکا   ویتکا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9090

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

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

زا 108 ھحفص 58 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zhr67bs8ugmf2?user=37505&ntc=5611871
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5611871?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


روشک یضارا  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5611926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RB951Ui-2HND لدم کیتورکیم  میس  یب  رتور  مدوم TP-LINK MR6400 و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  هباشم  الاک  دک  )

1101000016000101 زاین :  هرامش 
روشک یضارا  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

بسن یمساق  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TP LINK هدنزاس عجرم   MR200 لدم هنایار  هکبش  سلریاو  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
یسایش دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   rb 750 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا شورف  زوجم  روتکاف و  شبیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  ییاقآ  مناخ  سامت 43673765  هرامش  اب  یگنهامه  تهج 

1416644361 یتسپ :  دک  روشک ،  یضارا  روما  نامزاس   ، 1 کالپ راهب ،  ءارعشلا  کلم  نابایخ  یادتبا  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43673000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88833612-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میس میس یبیب   رتور   رتور وو   مدوم   مدوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191
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زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5612000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک لاسرا  رد  لاکشا  رواپ Main Board و  یبارخ   - motorola SLR 5500 هدننکرارکت ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001402000160 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/03 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک لاسرا  رد  لاکشا  رواپ Main Board و  یبارخ   - motorola SLR 5500 هدننکرارکت ریمعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149779451 یتسپ :  دک  کالپ ،  - یلامش یناقلاط  راولب  - یناقلاط نادیم  - یرادا کرهش  - جرک رهش  - زربلا سردآ  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34187000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520858-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  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   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5612012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مدوم ددع   6

دامرفب هعلاطم  تسویپ 
1101005011000138 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
فاو هدننک  هضرع  عجرم  فاو  هدنزاس  عجرم   WMO21 لدم  WIFI تیلباق اب   LTE مدوم الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/06/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Main BoardMain Board  رواپ رواپ یبارخ   یبارخ  -  - motorola SLR 5500motorola SLR 5500 هدننکرارکت   هدننکرارکت ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 9292

WIFIWIFI تیلباق   تیلباق اباب     LTELTE  مدوم مدوم ناونع : : ناونع 9393
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دابانگ یلاع  شزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5612065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتید تامدخ  هصقانم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091338000018 زاین :  هرامش 

دابانگ یلاع  شزوما  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

دابانگ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  در  ننکن  لوبق  ار  طیارش  هک  یاهداهنشیپ  دشاب و  یم  یمازلا  تسویپ  طیارش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمیهاربا 09151188131 یاقا  سامت : هرامش 

9691957678 یتسپ :  دک  ظفاح 16 ،  شبن  ظفاح - نابایخ  دابانگ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57254413-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57254413-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هجراخ روما  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

C1000-24t-4g-L لدموکسیس هکبش  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000007000295 زاین :  هرامش 

هجراخ روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 
C1000-24t-4g-L لدموکسیس هکبش  چوس  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

* دشاب یم  ههامود  هیوست  * سانشراکداتدروم * هدوزفا شزرا  یهاوگ  یاراد  * هدنشورف هدهع  هب  لحمرد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1136914811 یتسپ :  دک  هجراخ ،  روما  ترازو  دحتم - للم  نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61153716-021  ، 61153553-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66743149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اتید اتید تامدخ   تامدخ هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 9494

C1000 -24t-4g-LC1000 -24t-4g-L لدموکسیس   لدموکسیس هکبش   هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 9595

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

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

زا 108 ھحفص 61 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/92zutbl9la2ke?user=37505&ntc=5612065
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5612065?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tjy65qlvf3p3f?user=37505&ntc=5612078
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5612078?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تخوس فرصم  یزاس  هنیهب  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 23 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  قباطم  لاوریاف  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001113000002 زاین :  هرامش 

تخوس فرصم  یزاس  هنیهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   fortinet هدنزاس عجرم   fortinet یتراجت مان   FortiGate FG-200 F لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

اکرآ هناماس  نایار 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا تسویپ  تامدخ  حرش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1991813941 یتسپ :  دک  کالپ 23 ،  یقرش  روشناد  نابایخ  یلامش  زاریش  نابایخ  اردصالم  نایایخ  کنو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88604760-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88604829-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم 6 نارهت  رهش  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1101092500000125 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رمیات سا  یپ  یج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092500000125 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یتسویپ کرادم  قبط  .رمیات  سا  یپ  یج  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

55931011-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696

رمیات رمیات ساسا   یپیپ   یجیج   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797
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نادهاز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5612199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  کرادم  تاصخشم و  قبط  نادهاز  یکشزپ  مولع  هاگشناد  زکارم  یرون  ربیف  یشک  لباک  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004526000081 زاین :  هرامش 

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

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

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

دیدرگیم و در  مالعتسا  رودزا  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ .  یراذگ  راب  هناماس  رد  امازلا  اضما و  رهم  لیمکت و  هعلاطم و  تقد  اب  یتسویپ  کرادم  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامن گنهامه  هرامش 05433372015  اب  ینف  تالاوئس  تهج 

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

33295779-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33295774-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف یشک   یشک لباک   لباک یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9898
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ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهب  مالعتسا  مرف  تاصخشم  قبط  لنپ  چپ  مر و  - کر دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091138000125 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایاپ یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 قمع  U 24 عافترا ورو  حرط   in 19 درادناتسا اب  هنایار  تازیهجت  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/14 زاین :  خیرات 
لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   HDD یتراجت مان  یپ  چا  رورس  دربراک   16GB (1x16GB) 2Rx4 PC3L-10600 LP G8 لدم  GB 16 تیفرظ هعطق  مر  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/14 زاین :  خیرات 

هکبش مایت  هدننک  هضرع  عجرم   UNICOM یتراجت مان  هکبش   UC-PNL5e-24 لدم  5e هدر کج  نوتسیک  اب  دلیش  نودب  تروپ  لنپ 24  چپ  الاک :  مان 
تسد 1 دادعت : 

1401/06/14 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  لخاد  تخاس  یالاک  اب  دیرخ  تیولوا  -- دوش هدیسر  یضاقتم  دحاو  دات  هب  دیاب  الاک  هنومن  --- دشاب یم  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسویپ - یاه  مرف  قبط  داتس  هناماس  رد  مالعتسا  لیمکت  تبث و  تامازلا  طیارش و  تیاعر 

8173756814 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  ناتسا  زاگ  تکرش  - الاب غابراهچ  - ناهفصا ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132-031  ، 8132-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36277074-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لنپ لنپ چپچپ   وو   مرمر   -- کرکر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999
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دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(IT دحاو  ) تسا هدش  رکذ  تسویپ  هب  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091275000150 زاین :  هرامش 

دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   CCR1036 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

دابآ دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدرکراک مود و  تسد   ) دشاب ون  دیاب  زاین  دروم  مالقا  .دشابیم  ههام  هس  رثکادح  تاعالطا  یروانف  دحاو  دات  الاک و  لیوحت  خیرات  زا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب طرش  دیق و  نودب  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  نینچمه  و  دشابن )

6541743896 یتسپ :  دک  دابآدسا ،  یکشزپ  مولع  هدکشناد  یناجنسفر  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  دابآ ،  دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33117451-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33115415-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیالاپ ، یبونج سراپ  زاگ.تسا  هباشم  دک  ناریا  - تسویپ حرش  قبط  -SWITCH CATALYST تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ همیمض  هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  -07731317247 نفلت ، مجنپ

1101096347000201 زاین :  هرامش 
مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تسیاب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپ  - دشاب یم  دات  دروم  ندوبن   REFER  , ندوب ون  تروص  رد  یلاسرا  داهنشیپ  - تسویپ حرش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناگادج 

7511893651 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31317247-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 100100

SWITCH CATALYSTSWITCH CATALYST ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخوس فرصم  یزاس  هنیهب  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 23 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  اب  بسانتم  هکبش  active تازیهجت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001113000001 زاین :  هرامش 

تخوس فرصم  یزاس  هنیهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3850-48T-S لدم هنایار  هکبش  چیئوس  الاک :  مان 

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

رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   AJ764A لدم  GB 8 لاقتنا تعرس  یرون  ربیف  هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
ایرآ رازفا  بان  ارف  هدننک  هضرع  عجرم   QUANTUM یتراجت مان   TAPE LIBRARY SCALAR I3 لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسیمازلا تامدخ  حرش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1991813941 یتسپ :  دک  کالپ 23 ،  یقرش  روشناد  نابایخ  یلامش  زاریش  نابایخ  اردصالم  نایایخ  کنو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88604760-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88604829-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بسانتم بسانتم هکبش   هکبش activeactive تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102
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ناریا قرش  هقطنم  یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( نادهاز )

یوضر 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

5612254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  نامزاس  IT هکبش زاین  دروم  تازیهجت  مزاول و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030141000029 زاین :  هرامش 

( نادهاز  ) ناریا قرش  هقطنم  یندعم  تافاشتکا  یسانش و  نیمز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هداد سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO CHINA هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C2960-24TC-L لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

شواک
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یم دهشم  نامزاس  رد  الاک  لیوحت  تسا و  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا  تسا و  هباشم  دک  ناریا  دشاب و  یم  تسویپ  تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن مالعا  تسویپ  تسیلرد  هدش  جرد  تاعطق  هیلکدادعت  لدم و  ساسا  رب  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  هدنهد  داهنشیپ  ودشاب 

9177136816 یتسپ :  دک   ، 18 نازارفارس - نازارفارس راولب  - رح نادیم  - یزوریپ راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38218146-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38216044-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ییاضف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5612268 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامزاس نامزاس ITIT هکبش   هکبش زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103

یطابترا یطابترا کنیل   کنیل یرارقرب   یرارقرب تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ لیاف  تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم  یطابترا  کنیل  یرارقرب  تهج  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000183 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ون هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO هدنزاس عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3850-24XS-S لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

سیسر نما  طابترا  ناشیدنا 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GP350A-ECO Rev3.1 لدم  W 350 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
جوم ایرآ  نارادنپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   OC3/STM1 SFP,SINGLE لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   NWP یتراجت مان   NWPP-DSCSCS3 لدم  m 3 لوط  Patch Cord SC/PC-SC/PC SM Duplex یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
درفنامیا ربکا  هدننک 
ددع 6 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   NWP یتراجت مان   NWPP-DSCSCS1 لدم  m 1 لوط  Patch Cord SC/PC-SC/PC SM Duplex یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

درفنامیا ربکا  هدننک 
ددع 8 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
طابترا زادنا  مشچ  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   GLCLHSM لدم  single mode and multi mode یرون ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco یتراجت مان   port multichannel STM-1 single mode port adapter 1 لدم هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
زارف ناشیدنا  نایار 

ددع 3 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  شیرتا  هدنزاس  روشک   NBGME یتراجت مان   LC-LC لدم  m 2 لوط  PATCH CORD SM DUPLEX یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
هنایمرواخ رتسگ  هنیهب  رون  هدننک 

ددع 6 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

هکبش تعنص و  رگشزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GE یتراجت مان   LC-LC لدم  m 3 لوط یرون  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

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

یاههاگتسد هئارا  دیلوت و  شیارگ  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هبتر 4  لقادح  هدننک  نیمات  هدنشورف -  هدهع  هب  لمح  هنیزه  - هباشم اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  اب  قباطم  تاصخشم  هیلک  هرامش 09123347355- لاوس  تروص  رد   - یتناراگ لاسکی  یاراد  تازیهجت   - Pack تروص هب  تازیهجت  یبناج -

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

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 

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

زا 108 ھحفص 68 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/q7etcpvtgd4xz?user=37505&ntc=5612268
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5612268?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5612365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هراوهام  نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004885 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایسآ نفلت  تاطابترا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   THURAYA یتراجت مان   SO 2510 لدم یا  هراوهام  هارمه  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

ایسآ نفلت  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  ایرث  یتراجت  مان  لدم 50 $  یا  هراوهام  تراک  میس  تخادرپ  شیپ  ژراش  راد  زمر  تراک  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ایسآ نفلت  تاطابترا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   THURAYA یتراجت مان   X5 TOUCH لدم یا  هراوهام  هارمه  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  فذح  تروصنیا  ریغرد.دنیامن  تسویپ   PDF تروصب ار  دوخ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هک  ددرگیم  یسررب  دروم  یتاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31319680-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هراوهام   هراوهام نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 105105
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 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

5612390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NAS HDD 2*3.5-ench SATA 6GB/s 4T زاین دروم  هاگتسد  هدوب  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005603000016 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
QSAN یتراجت مان  هراگن  تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   XN7008RE لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   Nas Storage زاس هریخذ  الاک :  مان 

QSAN هدنزاس عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   W 250 ناوت  V 220 ژاتلو  A 5 نایرج تدش 
ددع 4 دادعت : 

1401/06/14 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هتشاد  یتناراگ  لاس  کیو  هدوب  لانیجروا  کپ  یاراد  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816983999 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نادیم  تشادهب _  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33481529-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33480141-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5612416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  ( تسویپ دادرارق  سیون  شیپ  قبط   ) یرون ربیف  یطابترا  کنیل  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000408 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 50 لدم  m 1 لوط  Patch Cord SC/PC-SC/PC MM Duplex یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک   Nas StorageNas Storage زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 106106

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا (( تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ قبط   قبط  ) ) یرون یرون ربیف   ربیف یطابترا   یطابترا کنیل   کنیل یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 107107
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ود هقطنم  نارهت -  بالضاف  بآ و   :: 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

5612448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی هیحان  هکبش  یشک  لباک  هکبش و  یزاساب  حالصا و  یا .  هنایار  یاه  هکبش  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094379000043 زاین :  هرامش 

نارهت رهش  ود  هقطنم  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کی هیحان  هکبش  یشک  لباک  هکبش و  یزاساب  حالصا و  یا .  هنایار  یاه  هکبش  یحارط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1597653313 یتسپ :  دک  یدضع ، - دیهش  نابایخ  - دنز ناخ  میرک  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88921003-021  ، 88915400-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88921002-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1116-PHD-16050 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5612493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ 15-06-1401 عورش 31-05-1401 - هکبش - تازیهجت  رتویپماک و  هورگ  هکبش - مالقا  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیکی هیحان   هیحان هکبش   هکبش یشک   یشک لباک   لباک وو   هکبش   هکبش یزاساب   یزاساب وو   حالصا   حالصا یایا .  .  هنایار   هنایار یاه   یاه هکبش   هکبش یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 108108

هکبش هکبش مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 109109
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تاجن دادما و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5612502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  ددع  هدزای   VHF لاتیجید ییویدار  هدننک  رارکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005149000079 زاین :  هرامش 

تاجن دادما و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
.دیامن لیوحت  ار  هلماعم  دروم  یالاک  خیرات 1401/06/28  ات  رثکادح  تسیاب  یم  هدننک  نیمات  دشاب -  یم  تیولوا  رد  یناریا  یالاک  .ددرگ  یراذگراب  روتکاف  شیپ  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
ددع  11 دادعت : 

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

ار الاک  دناوتن  مالعا  زا  سپ  یراک  زور  تفه  ات  هدننک  نیمات  هچنانچ  .دشاب  یم  شهاک  ای  شیازفا  لباق  ات 25 % هیقاحلا  بلاق  رد  الاک  مجح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریذپ یم  تروص  دادرارق  بلاق  رد  هلماعم  ماجنا  دیامن  لیوحت 

1379764317 یتسپ :  دک  امنهر ،  نابایخ  شبن  سراف  جیلخ  نابایخ  ( - 7 رتم ولیک  جرک ( میدق  هداج  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64042241-021  ، 64042323-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46042254-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2   :: 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 09 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5612504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AK لدم ناهیکربراک  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092678000388 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 
AK لدم ناهیکربراک  لوژام  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  10 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخ  غالبا  هدنرب  تکرش  هب  هنومن  یسرربزا  سپ  شرافس  عوضوم  ییاهن  دات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8586511111 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  - دابآ فجن  ناهفصا  هداج  رتمولیک 17  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34043192-031  ، 36254131-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VHFVHF  لاتیجید لاتیجید ییویدار   ییویدار هدننک   هدننک رارکت   رارکت ناونع : : ناونع 1101 10

AKAK  لدم لدم ناهیکربراک   ناهیکربراک لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1247-14010679 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-06-02هرامش عورش 01-06-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5612611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم تراک  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

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

اهب مالعتسا  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -108-5-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجنز یادص   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یواوه یواتید  یاه  ملسا  ید  یکدی  نف  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: tci.ir zanjan.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش5610985 یموب  کیفارت  تیریدم  هحفص 77)هاگتسد  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یناتسرامیب5611084 دک  مالعا  دنمشوه  هحفص 74)متسیس  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

5611094( ریذپ سردآ   ) قیرح ءافطا  نالعا و  متسیس  یحارط  تهج  یسدنهم  هرواشم  تامدخ  دیرخ 
مکی هاگشیالاپ  رد  عقاو  تاریمعت  هاگراک  دنامسپ و  تازیهجت و  یاهرابنا  رد 

هحفص 43) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5611198SCATS ییامنهار یاهغارچ  تیریدم  دنمشوه  هناماسرازفا  مرن  هحفص 37)سنسیال  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یتارباخم یتارباخم تراک   تراک ناونع : : ناونع 1121 12

یواوه یواوه یواتید   یواتید یاه   یاه ملسا   ملسا یدید   یکدی   یکدی نفنف   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113

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

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

زا 108 ھحفص 73 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/f3ftdmfrmbnbc?user=37505&ntc=5612611
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5612611?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pa399rlerpq2r?user=37505&ntc=5612675
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5612675?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

یرادباسح5611425 یرادا  یلام و  رازفا  هحفص 26)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

روسنس5611441 ددع  هطوبرم و 20  رازفا  تخس  هارمه  هب  تاپ  یناه  هحفص 26)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هداد5611554 زکرم  یکیزیف  تخاسریز  ینابیتشپ  هحفص 26)یرادهگن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5611753 تازیهجت  نیبرود و  رتست  هحفص 93)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5611940hub switch هحفص 37)نیمات یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناطرس5612270 یاه  هداد  تبث  تهج  یکشزپ  کرادم  هحفص 26)سانشراک  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5612332 هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 26)سیورس و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکینورتکلا5612501 ویشرآ  هعماج  رازفا  مرن  یزاسرهش و  عماج  متسیس  هناماس  یزادنا  هار  هحفص 26)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 08 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5610991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا و حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا  - TOUCH SCREEN COLOURE GRAPHIC تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  تسویپ  کرادم 

1101093498004830 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XBTGT7340 لدم یسمل  رگشیامن  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا تسویپ  کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  - TOUCH SCREEN COLOURE GRAPHIC :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  تست  ییاهن  دات  زا  لبف  هاگتسد.تسیمازلا  هلاس  یتناراو 3  هلاس و  کی  یتناراگ  ، هدننک دیلوت  یاه  درادناتسا  تلاصا و  همانیهاوگ  هئارا.ددرگ 

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

31463728-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسمل یسمل رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 1141 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لوفزد یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5611084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناتسرامیب دک  مالعا  دنمشوه  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095862000063 زاین :  هرامش 

لوفزد یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  زیدناش  وترپ  ناوت  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   THB-EIP لدم یناتسرامیب  یرارطضا  دک  مالعا  هناماس  یطابترا  عماج  متسیس  الاک :  مان 

زیدناش وترپ  ناوت 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

- سلریاو دک  مالعا  دنمشوه  لاتجید  یزکرم  متسیس.تسا  هدننک  نیمات  اب  اه  هنیزه  ریاسو   / اذغ / نکسم / .هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدرک 09361291669 سدنهم.یکمایپ  هناماس  - زور یتخادرپ 60  . یریگ شرازگ  هناماس  - سلریاو دک  مالعا  لنپددع  20

6176944487 یتسپ :  دک  رتشوش ،  لوفزد  هداج  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42276500-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42276500-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناتسرامیب یناتسرامیب دکدک   مالعا   مالعا دنمشوه   دنمشوه متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 115115
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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

5611730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام ینف و  تاداهنشیپ  ندومن  تسویپ  - تسا هباشم  دک  ناریا  هدش - تسویپ  یتساوخرد  حرش  قبط   video wall رگشیامن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا

1101093498004863 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

EYEVIS PERFECT VISUAL هدنزاس عجرم   EYEVIS یتراجت مان   EYE-LCD-5500-LE-40IR لدم  in 55 زیاس  Video Wall رگشیامن الاک :  مان 
ناریا یرتویپماک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SOLUTION

ددع 20 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ یراکزور  35 یرابتعادیرخ.یناریا یالاکابدیرخ  تیولوا.تسا  هباشمدک  ناریا.هدش  تسویپ  یتساوخرد  حرش  قبط   video wall رگشیامن  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینالغب 2278-07731312253 هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه.هیولسع  1 زافرابنا هب  لیوحت.تسیمازلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ندومن  تسویپ.رابنادیسرزا 

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

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یلام یلام وو   ینف   ینف تاداهنشیپ   تاداهنشیپ ندومن   ندومن تسویپ   تسویپ -- تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا هدش - - هدش تسویپ   تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد حرش   حرش قبط   قبط   video wallvideo wall رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا

1161 16
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5610985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد جردنم  دافم  قبطدشاب  یم  هباشم  الاکدک  هطوبرم  سنسیال  هارمه  هب  کیفارت  لیلحت  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درمناوج سامت 021-64573069  نفلت.دادرارق  سیون  شیپ 

1101001017000406 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   DOURAN DSGATE-TRAFFIC ANALYZER یتراجت مان   DSGate-Traffic Analyzer لدم هکبش  یموب  کیفارت  تیریدم  هاگتسد  الاک :  مان 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راولب کرادم  لاسرا  سردآ  دشاب  یم  فذح  هلزنم  هب  تسویپ  کرادم  لاسرا  مدع  دوش  لاسرا  هناماس  نایاپ  زا  دعب  تعاس  رثکادح 24  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیرخ زیهجت و  هریاد  مود  یقرش پ8 ط  ناغمرا  رایدنفسا  زا  رتالاب  اقیرفآ 

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

75358221-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش یموب   یموب کیفارت   کیفارت تیریدم   تیریدم هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1171 17
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تشدرس یرادرهش   :: 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   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5611123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد 10 یطاسقا  تخادرپ  - ههام تنامض 9  اب  هلحرم - ود  رد  رتم  لوط 20000 هب  یکیفارت  درس  دیفس  گنر  اب  رباعم  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوش مالعا  لک  غلبم  ) راکنامیپ هدهع  رب  گنر  - هام

1101005977000062 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  تشدرس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
راک 1 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
تشد رس  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  ههام - تنامض 9  اب  هلحرم - ود  رد  رتم  لوط 20000  هب  یکیفارت  درس  دیفس  گنر  اب  رهش  حطس  رباعم  یشک  طخ  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دوش مالعا  لک  غلبم  راکنامیپ ( هدهع  رب  گنر  هیهت  هام - رد 10  یطاسقا 

5961744145 یتسپ :  دک  تشدرس ،  یرادرهش  روپ  یلع  دیهش  نابایخ  تشدرس  تشد ،  رس  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44329092-044  ، 44322005-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44322997-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- هام هام   1010 ردرد   یطاسقا   یطاسقا تخادرپ   تخادرپ -- ههام ههام   99 تنامض   تنامض اباب   هلحرم - - هلحرم ودود   ردرد   رتم   رتم 2000020000 لوط   لوط هبهب   یکیفارت   یکیفارت درس   درس دیفس   دیفس گنر   گنر اباب   رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع
(( دوش دوش مالعا   مالعا لکلک   غلبم   غلبم )) راکنامیپ راکنامیپ هدهع   هدهع ربرب   گنر   گنر

118118
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جنمساب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5611277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنمساب یرادرهش  لحم  رد  لیوحت  اهنآ  هباشم  هدش و  مالعا  تاصخشم  اب  یکیفارترنیت  گنر و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005684000001 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  جنمساب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
سوتول نیزر  گنر و  هدنزاس  عجرم  سوتول  یتراجت  مان   kg 25 یزلف لطس   WTR01 گنر دک  دیفس  ماف  یکیفارت  تسالپومرت  یئزج  ود  کیلیرکا  گنر  الاک :  مان 

ایسآ سوتول  نیزر  گنر و  هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ 
لطس 44 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
نیزر گنر و  هدنزاس  عجرم  سوتول  یتراجت  مان   kg 25 یزلف لطس   WTR01 گنر دک  دیفس  ماف  یکیفارت  درس  کیتسالپومرت  یئزج  کت  کیلیرکا  گنر  الاک :  مان 

ایسآ سوتول  نیزر  گنر و  هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ  سوتول 
لطس 47 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
یهللا تمعن  اضر  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یهللا  تمعن  دنمرنه  ییایمیش  عیانص  یتراجت  مان   Lit 20 یکیتسالپ نلاگ  یکیفارت  گنر  صوصخم  رنیت  الاک :  مان 

نلاگ 5 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوب دهاوخ  لیوحت  زا  سپ  الاک  هجو  تخادرپ  جنمساب ، یرادرهش  لحم  رد  لیوحت  اهنآ  هباشم  هدش و  مالعا  تاصخشم  اب  یکیفارترنیت  گنر و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  جنمساب ،  یرادرهش  تیالو -  نادیم  ع - )  ) یلع ماما  راولب   - جنمساب زیربت -  یقرش - ناجیابرذآ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5366119939

36342082-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36342851-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنمساب جنمساب یرادرهش   یرادرهش لحم   لحم ردرد   لیوحت   لیوحت اهنآ   اهنآ هباشم   هباشم وو   هدش   هدش مالعا   مالعا تاصخشم   تاصخشم اباب   یکیفارترنیت   یکیفارترنیت وو   گنر   گنر ناونع : : ناونع 1191 19
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مارچ 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 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

5611414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کالمو تسا  هدیدرگ  هدافتسا  هباشمدکناریا  زا  رظن  دروم  دک  ناریا  دوبن  هب  هجوتاب   ) هارراهچ تهج  ییامنهار  یاه  غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  تسویپ  تمیق  داهنشیپ  مرف  دیرخ 

1101050236000013 زاین :  هرامش 
دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  مارچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یار نوتلآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ییاوقم  نتراک   W 8 ناوت  PS لدم  cm 20 زیاس هناخ  ود   LED هدایپ رباع  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/06/06 زاین :  خیرات 
ناریا تراپ  ربون  نز  کمشچ   LED یرون متسیس   cm 30 زیاس تانبرک  یلپ  سنج  زمرق  هناخ  هس  باقن  مامت  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 

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

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

داهنشیپ مرف  دیرخ  کالمو  تسا  هدیدرگ  هدافتسا  هباشمدکناریا  زا  رظن  دروم  دک  ناریا  دوبن  هب  هجوتاب   ) هارراهچ تهج  ییامنهار  یاه  غارچ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب یم  تسویپ  تمیق 

7576114469 یتسپ :  دک  مارچ ،  یرادرهش  - یرهطمدیهشراولب - مارچ مارچ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32362220-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32361986-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییامنهار ییامنهار یاه   یاه غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ 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 108 ھحفص 81 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lysvyg9lhlq8f?user=37505&ntc=5611414
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5611414?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5611679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک ناتسا  رد  یا  هداج  ناربراک  هب  ینمیا  تازیهجت  هئاراو  شزومآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001111000066 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شزومآ ینابیتشپ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

38249919-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هداج   هداج ناربراک   ناربراک هبهب   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت هئاراو   هئاراو شزومآ   شزومآ ناونع : : ناونع 12 112 1

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

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

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

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

5611746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدازآ ماما و  نادیم  تهج  ییانشور  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050301000032 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  لوفزد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رون لگ  هدنزاس  عجرم   W 150 ناوت لیرآ 3  حرط  نکفا  رون   LED غارچ الاک :  مان 

هلعش 4 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

ناسارخ کیرتکلا  ناشفا  رون  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  هرقرق   1/5x2 mm^2 عطقم حطس   PVC شکور سنج  یسم  ناشفا  قرب  لباک  الاک :  مان 
رتم 50 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
رونلگ هدنزاس  عجرم   W 100 ناوت لیرآ 2  حرط  ینابایخ  دربراک   LED تساکیاد یموینیمولآ  غارچ  الاک :  مان 

هلعش 21 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

رونلگ هدنزاس  عجرم   W 150 ناوت  2 هراتس حرط  ینابایخ   LED غارچ الاک :  مان 
هلعش 21 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6461635519 یتسپ :  دک  لوفزد ،  یرادرهش  یرادنامرف  نابایخ  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42420511-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42421783-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییانشور ییانشور مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 122122

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

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

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

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

5611769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک  مرگولیک -  نزو 90  یرتم  یتناس  عافترا 55  هنشاپ 40  لوط 40  یرهش  کچوک  یسرجوین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101090595000162 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  نالگهد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناراهب اواثراب  هینبا  ابید  هدننک  هضرع  عجرم   cm 75 زیاس  SRD-875BWH 250MM لدم یکیتسالپ  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 250 دادعت : 

1401/06/06 زاین :  خیرات 
نالگهد رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هیارک  مرگولیک -  نزو 90  یرتم  یتناس  عافترا 55  هنشاپ 40  لوط 40  یرهش  کچوک  یسرجوین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6667134511 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  زاروا -  دمحم  نابایخ  نالگهد - نالگهد ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35123130-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35122394-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( رادیق ) هدنبادخ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5611825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهب مالعتسا  ربارب  هراگن  یاه  حرط  اب  یراذگ  نولباش  یشاپ و  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیئامرف لصاح  سامت  ولیجاح  یاقآ  هارمه 09127450136  هرامش  اب  ییامنهار  تهج 

1101050253000100 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  رادیق ) ) هدنبادخ یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
عبرمرتم 10000 دادعت : 

1401/06/03 زاین :  خیرات 
هدنبادخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهب مالعتسا  ربارب  هراگن  یاه  حرط  اب  یراذگ  نولباش  یشاپ و  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  ولیجاح  یاقآ  هارمه 09127450136  هرامش  اب  ییامنهار  تهج 

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

34227474-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34222100-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش کچوک   کچوک یسرجوین   یسرجوین ناونع : : ناونع 123123

هراگن هراگن یاه   یاه حرط   حرط اباب   یراذگ   یراذگ نولباش   نولباش وو   یشاپ   یشاپ گنر   گنر ناونع : : ناونع 124124

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5612001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراب هیلقن  لیاسو  یزاسراکشآ  حرط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003740000075 زاین :  هرامش 

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

مالعتسا 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615813531 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  هار  سیلپ  هاگرارق  یوربور  - یرادا کرهش  - ناسانشراک لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743808-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743802-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5612010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  یمرگ ) یدورو  هطخ  راهچ  یمرگ ( لیبدرا -  روحم  یزاس  نمیا  یارب  یکیفارت  درس  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003740000074 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناهام هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  هار  ناهام  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 250 یزلف هکشب  دک 201186  کیلیرکا  کی  هجرد  درز  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

زربلا هار 
هکشب 1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615813531 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  هار  سیلپ  هاگرارق  یوربور  - یرادا کرهش  - ناسانشراک لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743808-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743802-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراب یراب هیلقن   هیلقن لیاسو   لیاسو یزاسراکشآ   یزاسراکشآ حرط   حرط ناونع : : ناونع 125125

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یمرگ ) ) یمرگ یدورو   یدورو هطخ   هطخ راهچ   راهچ یمرگ ( ( یمرگ لیبدرا -  -  لیبدرا روحم   روحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا یارب   یارب یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5612058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  لاخلخ  ناتسرهش  هزوح  یاهروحم  یزاس  نمیا  یارب  هطوبرم  تالاصتا  لیردراگ و  هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003740000073 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  لیردراگ  دربراک   A110 لدم هرهم  چیپ و  ریگ و  هبرض  لیردراگ و  هیاپ  هحفص و  لماک  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615813531 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  هار  سیلپ  هاگرارق  یوربور  - یرادا کرهش  - ناسانشراک لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743808-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743802-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5612137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا لامش  رامش  ددرت  یاههاگتسد  ینابیتشپ  یرادهگن و  ، هعسوت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003740000079 زاین :  هرامش 

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

مالعتسا 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615813531 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  هار  سیلپ  هاگرارق  یوربور  - یرادا کرهش  - ناسانشراک لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743808-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743802-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط لاخلخ   لاخلخ ناتسرهش   ناتسرهش هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا یارب   یارب هطوبرم   هطوبرم تالاصتا   تالاصتا وو   لیردراگ   لیردراگ هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 127127

ناتسا ناتسا لامش   لامش رامش   رامش ددرت   ددرت یاههاگتسد   یاههاگتسد ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ،، هعسوت هعسوت ناونع : : ناونع 128128

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5612185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا بونج  زکرم و  رامش  ددرت  یاههاگتسد  ینابیتشپ  یرادهگن و  ، هعسوت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003740000077 زاین :  هرامش 

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

مالعتسا 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615813531 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  هار  سیلپ  هاگرارق  یوربور  - یرادا کرهش  - ناسانشراک لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743808-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743802-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5612309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرت لرتنک  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004886 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناهفصا هکرابم  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم   RADCOM یتراجت مان   RC2000 لدم یدورو  تیگ  لرتنک  هاگتسد  ویتکا  ویدار  وترپ  رگسح  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

مینست تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  مینست  یتراجت  مان   GRS20-M لدم یا  هزاورد  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دندرگیم فذح  تروصنیا  ریغرد.دنیامن  تسویپ   PDF تروصب ار  دوخ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هک  دش  دهاوخ  یسررب  یتاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31319680-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا بونج   بونج وو   زکرم   زکرم رامش   رامش ددرت   ددرت یاههاگتسد   یاههاگتسد ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ،، هعسوت هعسوت ناونع : : ناونع 129129

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 130130

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5612312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

موس دیدجت  ناتسا - برغ  یاهروحم  یزاس  نمیا  تهج  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000236 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5612417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

موس دیدجت  ناتسا - قرش  زکرم و  یاهروحم  یزاس  نمیا  تهج  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000237 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اهروحم اهروحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 131131

موس موس دیدجت   دیدجت ناتسا - - ناتسا قرش   قرش وو   زکرم   زکرم یاهروحم   یاهروحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 132132

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

5611198SCATS ییامنهار یاهغارچ  تیریدم  دنمشوه  هناماسرازفا  مرن  هحفص 37)سنسیال  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت هس  یس و  هبعش  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 09 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5610971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا یا  هشیش  بردیزادنا  هار  عفرو ،  سرربو  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090832000013 زاین :  هرامش 

نارهت هس  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ مالعا  روتکاف  شیپ  امتحو  .دراد  یسررب  تهج  سانشراک  دیدزاب  هب  زاین  یراذگ  تمیق  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن  مالعا  ار  یریمعت  سنج  تبوغرمو  تیفیک  دنیامن  مالعا  روتکاف  شیپو  دیدزاب  هک  تسا  یناسک  اب  تیولوا 

09037804525 لیابوم :  هرامش  هب  یگنهامه  دیدزاب و  تهج 

1178675641 یتسپ :  دک  کالپ 140 ،  ییاحطب  دیهش  هچوک  بنج  ناسارخ  نابایخ  ناسارخ  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33138742-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33138741-021 :: 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

کیتاموتا کیتاموتا یایا   هشیش   هشیش برد   برد یزادنا   یزادنا هار   هار عفر ،  ،  عفر وو   یسررب   یسررب وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 133133

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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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5611295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم یلیم  کی  یدالوف  قرو  اب  یقرب  یاه  هرکرک  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001325000032 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( تاصخشم تسویپ  هب  ) یرتم یلیم  کی  یدالوف  قرو  اب  یقرب  یاه  هرکرک  بصن  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/06/17 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طیارش ریاس  تسویپ  هب  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  داتس  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  نودب  اهتکرش  طسوت  هدش  هیارا  تاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
041 35234089 نفلت : 

5134916593 یتسپ :  دک  یقرشناجیابرذآ ،  ناتسا  یلمکناب  بعش  روما  هرادا  ادهش -  نادیم  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35265999-041  ، 35231362-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35230555-041 :: 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

یرتم یرتم یلیم   یلیم کیکی   یدالوف   یدالوف قرو   قرو اباب   یقرب   یقرب یاه   یاه هرکرک   هرکرک بصن   بصن ناونع : : ناونع 134134

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

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

زا 108 ھحفص 90 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/q6y5ln7n86fza?user=37505&ntc=5611295
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5611295?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نانمس ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5612007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهب  مالعتسا  تاصخشم  قبط  یقرب  هرکرک  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003710000012 زاین :  هرامش 

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

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

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب قیقد  یریگ  هزادنا  تهج.ددرگ  تسویپ  اهب  مالعتسا  افطلدشاب  یم  تسویپ  رظن  دروم  یالاک  تاصخشم  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعجارم  هبعش  لحم 

 : یتسپ دک  نانمس ،  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  - یقیدص دیهش  راولب  شبن  سدق  راولب  - نانمس نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3514689868

33348831-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321023-023 :: 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

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد ناونع : : ناونع 135135

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

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

زا 108 ھحفص 91 
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ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5612316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع تسویپ 15  حرش  قباطم  یریوصت  ددرت  لرتنک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000158 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص دادماب  هدننک  هضرع  عجرم   TRUST ONE یتراجت مان   TSG 550 لدم ددرت  لرتنک  تشگنا و  رثا  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

داگراساپ
هاگتسد 15 دادعت : 

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

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  هام  رثکادح 3  هجو  تخادرپ 

تسویپ تاصخشم  قباطم 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  زاوها )  ) نامزاس یاهرابنا  هرادا  ات  هیلخت  لمح و  هنیزه 

 . ددرگ یم  مالعا  دودرم  هدش  هئارا  تمیق  تاصخشم ،  روتکاف و  شیپ  ندوبن  همیمض  تروص  رد 

6134813956 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  ناتسلگ  هداج  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 136136

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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ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: 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

5612542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروت یقرب و  برد  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091915000041 زاین :  هرامش 

ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن گنهامه  یگیب  بلاط  هرامش 09131665969  اب  دیدزاب  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173767455 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  الاب  غاب  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36247001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36244427-031 :: 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

5611198SCATS ییامنهار یاهغارچ  تیریدم  دنمشوه  هناماسرازفا  مرن  هحفص 37)سنسیال  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسا5612185 بونج  زکرم و  رامش  ددرت  یاههاگتسد  ینابیتشپ  یرادهگن و  ، هحفص 77)هعسوت هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ددرت5612309 لرتنک  هحفص 77)تیگ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یروت یروت وو   یقرب   یقرب برد   برد تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 137137

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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یقرش ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5610934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایم ناتسرهش  رابنا  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  تایلمع  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005090000144 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  یتساوخرد  کرادم  هیلک  تسویپ.دش  دهاوخ  دقعنم  دادرارق  مالعتسا  هدترب  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5156938888 یتسپ :  دک  راکلگ ،  نابایخ  رایرهشداتساراولب - زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33283514-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33283539-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

5610980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003803000231 زاین :  هرامش 

یبرم تیبرت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رظان قفا  انیب  هدننک  هضرع  عجرم   TITEK یتراجت مان   TIS-M2473-WSML لدم  IP ناوخ کالپ  هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09038340910 رهامش.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هاگتسد  یتناراگ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - 1 :: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رابنا رابنا هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 138138

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 139139

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   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 14 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5611120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ماد  نیبرود  یرس  دیرخ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004170000001 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   SD59230 لدم ماد  دیپسا  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا  یتسرپرس  نکسم  کناب  - نارمچدیهش نابایخ  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591777311

33232169-074  ، 33235976-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235975-074 :: 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

نکسم کناب   :: 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 14 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5611236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  لاتیجید  یریوصت  تراظن  هناماس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004170000002 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
مرخ یالاک  باتش  هدننک  هضرع  عجرم   dallmeier یتراجت مان   Dif2m لدم هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

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

تسویپ تسیل  قبط  لاتیجید  یریوصت  تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا  یتسرپرس  نکسم  کناب  - نارمچدیهش نابایخ  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591777311

33232169-074  ، 33235976-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235975-074 :: 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ماد   ماد نیبرود   نیبرود یرس   یرس   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 140140

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط لاتیجید   لاتیجید یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 141141

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

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

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

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

5611661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DVR لاناک لاتیجید 16  طبض  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003078000055 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
رتسگ ارف  یتناراک  اب   Kenz16 لدم رظان -  دنرب  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یا هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: 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   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5611753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشخر 054-31137377 مناخ  سانشراک :  تسویپ .  ینف  طیارش  قبط  هکبش  تازیهجت  نیبرود و  رتست  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000216 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یکرت رذآ  هدننک  هضرع  عجرم   CCTV TESTER یتراجت مان   GA-K625 لدم هتسب  رادم  نیبرود  رتست  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/16 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

انمض دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  یزکرم و  رابنا  لیوحت  لحم   . دشاب یم  یمازلا  تاکرادت  هناماس  رد  تمیق  زیلانآ  داهنشیپ و  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا هباشم  دک  ناریا 

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 و 39 ،  نیب  هاگشناد  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137056-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: 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

DVRDVR لاناک   لاناک   1616 لاتیجید   لاتیجید طبض   طبض ناونع : : ناونع 142142

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود رتست   رتست دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 143143

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

5611936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Go Pro hero 10 لاتیجید نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009033000247 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32752736-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: 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

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

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

5612105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004882 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناتسگنت الیل  هدننک  هضرع  عجرم   IP TEC یتراجت مان   IPD401MH لدم  Mini dome camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دنهاوخ  فذح  تروصنیا  ریغرد.دنیامن  تسویپ   PDF تروصب هناگادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  هک  دنریگ  یم  رارق  یسررب  دروم  ییاه  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31319680-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Go Pro hero 10Go Pro hero 10 لاتیجید   لاتیجید نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 144144

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 145145

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  یدربراک  یملع  عماج  هاگشناد   :: 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   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5612144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UNV NVR 304 16s p16) UNV NVR 304-S-P : ) لدم  تاصخشم و  اب  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هتسب رادم  نیبرود  یارب   ، دراه  4 .دنتسه ، )  poe اه لاناک  همه  )poe لاناک  16 تاصخشم : 

1201092115000001 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یدربراک  یملع  عماج  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هتسب رادم  نیبرود  یارب  لیذ  تاصخشم  اب  هاگتسد  کی  هب  زاین  - 
UNV NVR 304 16s p16) UNV NVR 304-S-P) لدم  :

دراه  4 .دنتسه ، )  poe اه لاناک  همه  )poe لاناک  16 تاصخشم : 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

احیجرت دوش .  یراذگراب  هناماس  رد  جرد و  روتکاف  شیپ  یور  رب  هاگشورف  ای  تکرش  رهم  هارمه  هب  روتکاف  شیپ  یداهنشیپ ،  تمیق  رب  هوالع  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ساپس اب   . دشاب رهشوب  تکرش  ای  هاگشورف 

7516989174 یتسپ :  دک  شهوژپ 35 ،  هچوک  شبن  ینیهام - دیهش  راولب  ینمهب - رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33448389-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33448348-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاناک لاناک همه   همه )) poepoe لاناک   لاناک   1616 تاصخشم :  :  تاصخشم   UNV NVR 304 16s  p16)  UNV NVR 304-S -PUNV NVR 304 16s  p16)  UNV NVR 304-S -P : ) : ) لدم   لدم وو   تاصخشم   تاصخشم اباب   هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع
هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یارب   یارب  ، ، دراه دراه   44 .دنتسه ، ) ، ) .دنتسه   poepoe اهاه  

146146
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نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5612183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا و دشابیم -  هباشم  دک  ناریا  تسویپ - تسیل  قبط  رصع  یلو  نادیم  هبعش  نیبرود )   ) یتظافح زاین  دروم  تاموزلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  بصن 

1101004961000021 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   SD59430 لدم ماد  دیپسا  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا هناماس  قیرط  زا  روتکافشیپ  لاسرا  دشابیم .  یمازلا  ربتعم  یتناراگ  هئارا  ددرگیم .  دقعنم  تسویپ  هنومن  قبط  هلاس  هس  یمسر  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ جرد  لک  تمیق  دشابیم . 

1581746111 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  کالپ 212 یسوساج  هنال  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88381743-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88381756-021 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5612480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضر ماما  ناتسرامیب  عمتجم  یریوصت  تراظن  متسیس  یرادهگنو  سیورسو  ریمعت  ءاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030292000542 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ گرب  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( نیبرود نیبرود  ) ) یتظافح یتظافح زاین   زاین دروم   دروم تاموزلم   تاموزلم ناونع : : ناونع 147147

عمتجم عمتجم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 148148

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 " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096683000132 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   VRRAIL2U لدم  VessRAID AND VessJBOD Accessories هظفحم الاک :  مان 

ددع 496 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07731311467
07731311455

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

31311467-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: 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

5612514VessRAID AND VessJBOD Accessories هحفص 100)هظفحم )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " 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

هکبش5611753 تازیهجت  نیبرود و  رتست  هحفص 93)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5611661DVR لاناک لاتیجید 16  هحفص 93)طبض  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

VessRAID AND VessJBOD AccessoriesVessRAID AND VessJBOD Accessories هظفحم   هظفحم ناونع : : ناونع 149149

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 " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   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

5612144UNV NVR 304 16s p16) UNV NVR 304-S-P : ) لدم  تاصخشم و  اب  هاگتسد  کی 
هتسب رادم  نیبرود  یارب   ، دراه  4 .دنتسه ، )  poe اه لاناک  همه  )poe لاناک  16 تاصخشم : 

هحفص 93) 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

یاههاگتسد5611741 قیرح  افطا  یاه  لوسپک  یسفنت و  یاههاگتسد  هیلک  هندب  تمواقم  شیامزآ 
تکرش یاههاگراک  یزکرم و  تاسیسات  یرافح و 

هحفص 43) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناکوب روپ  یلق  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5612251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روهممو هتشون  یتسویپ  تسیل  قبط  مالقا  هیلک  تمیق  لک /  تمیق  هدنرب  نیعت  کالم  / دادرارق قبط  تخادرپ  / هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف هدهعرب  لمح  هنیزه  / ددرگ

1101094328000022 زاین :  هرامش 
ناکوب روپ  یلق  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یهللادبع میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  تاجن  ناریا  هدنزاس  عجرم   kg 6 لوسپک قیرح  ءافطا  دربراک  راشف  تحت  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لوسپک 1 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
ناکوب رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هنیزه  / ددرگ روهممو  هتشون  یتسویپ  تسیل  قبط  مالقا  هیلک  تمیق  لک /  تمیق  هدنرب  نیعت  کالم  / دادرارق قبط  تخادرپ  / هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهعرب 

5951678467 یتسپ :  دک  روپ ،  یلق  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   ادهش  راولب  ناکوب  ناکوب ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46239981-044  ، 46230701-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46230701-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5611094( ریذپ سردآ   ) قیرح ءافطا  نالعا و  متسیس  یحارط  تهج  یسدنهم  هرواشم  تامدخ  دیرخ 
مکی هاگشیالاپ  رد  عقاو  تاریمعت  هاگراک  دنامسپ و  تازیهجت و  یاهرابنا  رد 

هحفص 43) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5611771 ءافطاو  مالعا  متسیس  یرادهگن  بذج  هحفص 43)دادرارق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لوسپک5612251 قیرح  ءافطا  دربراک  راشف  تحت  ردوپ  یواح  هدننک  هحفص 102)شوماخ  قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

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

5612589server قاتا قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 12)دیرخ ،  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

لوسپک لوسپک قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا دربراک   دربراک راشف   راشف تحت   تحت ردوپ   ردوپ یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 150150

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 " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " 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 " ) " ) 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  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناشن5611325 شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  هحفص 37)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

کالب5611508 لاکینکت  نامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس   OMEGA لدم  SHIELD لنپ بصن  دیرخ و 
تسویپ تاصخشم  قبط  دابآرهم  هاگدورف 

هحفص 43) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5612038 حرش  قباطم  روسنس  یتلوم  هحفص 43)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نامتخاس5612532 قیرح  یافطا  قیرح و  مالعا  متسیس  لماک  یارجا  هحفص 43)زیهجت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یاهرابنا5612654 قیرح  نالعا  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، دیرخ ، یحارط ، هژورپ  یراذگاو 
تکرش

هحفص 12) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " 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

نکاما5611805 رد  لرتنک  سسکا  هاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  هحفص 37)حرط  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " 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

هتسب5610980 رادم  هحفص 93)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

یزکرم5611831 رابنا  دس و  راهچ  هاگتسیا  ییانشور  ینوماریپ و  تظافح  ءاقترا  تیوقت و  هحفص 24)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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 " ) " ) 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 " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

5610897(Gas Detector  ) جنس هحفص 43)زاگ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5612038 حرش  قباطم  روسنس  یتلوم  هحفص 43)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دود5612242 روتکتد  هحفص 43)رتست  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

کیتاموتا5610971 یا  هشیش  برد  یزادنا  هار  عفر ،  یسررب و  یاهمتسیسریمعت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 89) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایار5612390 هکبش  زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   Nas Storage زاس هحفص 52)هریخذ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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 " ) " ) 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 " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دزی یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5612051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط   Reveal FirePRO یترارح نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095563000003 زاین :  هرامش 

دزی یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   SEARCHCAM لدم یناشن  شتآ  یترارح  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط   Reveal FirePRO یترارح نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8919898645 یتسپ :  دک  هانپ ،  ناطلس  دیهش  نادیم  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36300631-035  ، 36256665-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36300630-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یترارح نیبرود   :: 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

5612051Reveal FirePRO یترارح هحفص 105)نیبرود  یترارح  ( یترارح نیبرود   نیبرود

(( 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

یرهش5611769 کچوک  هحفص 77)یسرجوین  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " 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

تقرس5610788 دض  هظفحم  دنبرمک و  هلمج  زا  کر ، یتظافح  تازیهجت  هحفص 14)نیمأت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

Reveal FirePROReveal FirePRO یترارح   یترارح نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 151151

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

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

زا 108 ھحفص 105 
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ناریا موینیمولآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیعالطا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

iralco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

موینیمولآ تکرش  لنسرپ  باهذ  بایا و  سیورس  هب  طوبرم  روما  ماجنا  یزیر و  همانرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ ظاحل  هاگتسد  ره  ءازا  هب  لایر  دودح 25.000.000  دنب 22-8  ینامزاس )  یا  هراوهام  بایدر  رازفا  مرن  رازفا و  تخس   ) نیمات یلام  دروآرب 

.دشاب رتالاب  لدم 1400 و  اهوردوخ  یقابلا  یروتاربراک ، دیارپ  هاگتسد  کی  یانثتسا  هب  یراوس  یاهوردوخ  لدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ربامن 02188039625 نفلت 3-88049760  کالپ 49  ناتسدرک ،  هار  راهچ  زا  دعب  اردصالم ،  نابایخ  نارهت -  : یزکرم رتفد   :: سردآ سردآ
ربامن 08634130238 نفلت 7-34130430  یتسپ 31  قودنص  مق ) کارا -  هداج  رتمولیک 5   ) یعیبط عبانم  راولب  کارا  : هناخراک

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلیبدرا ققحم  هاگشناد  هیاپ  مولع  هدکشناد   :: 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 07 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5612541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داریا یسیرورتکلا  هاگتسد  کی  رازفا و  مرن  رازفا و  تخس  لکشم  هنکیمن  راک  داریا   UV 2100 رتموتفورتکپسا هاگتسد  کی  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاکیناکم

1101090777000022 زاین :  هرامش 
یلیبدرا ققحم  هاگشناد  هیاپ  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

ییاط زیهجت  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم   UNICO یتراجت مان   UV- VISIBLE 2150 لدم ییوترپ  کت  رتموتفورتکپسا  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/21 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریمعت هدکشناد  لحم  رد  هاگتسد  ود  دش  دهاوخ  تخادرپ  دعب  زور  یس  الاک  ریمعت  دعب  لوپ  هدش  هتشون  زاین  یلک  حرش  رد  اقیقد  تساوخرد  عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف 09125032346 تاحیضوت  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  اه  هنیزه  هیلک  دش و  دهاوخ 

5619911368 یتسپ :  دک  هیاپ ،  مولع  هدکشناد  یلیبدرا  ققحم  هاگشناد  هاگشناد  نابایخ  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31505182-045  ، 33514023-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33514023-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5610850(30  ) یدعب هس  و  ( 20  ) یدعب ود  یحارط  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

لنسرپ لنسرپ باهذ   باهذ وو   بایا   بایا سیورس   سیورس هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما ماجنا   ماجنا وو   یزیر   یزیر همانرب   همانرب ناونع : : ناونع 152152

UV 2 100UV 2 100 رتموتفورتکپسا   رتموتفورتکپسا هاگتسد   هاگتسد کیکی   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 153153

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

ناسر5611185 مایپ  رازفا  مرن  هحفص 26)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5611198SCATS ییامنهار یاهغارچ  تیریدم  دنمشوه  هناماسرازفا  مرن  هحفص 37)سنسیال  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هدافتسا5611293 دروم  تسا  یلاس  دنچ  هک  تلود  ناوخ  شیپ  رازفا  مرن  دناوتب  دیاب  اه  هدننک  نیمات 
دیامن ینابیتشپ  دشاب  یم 

هحفص 26) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنسیال5611373 دیدمت  وددعکی  ینامزاس  ربراک  شسیوداپ 550 سوریو  یتنآ  سنسیال  دیدمت 
تسویپ ینف  تاصخشم  قبطددع  هربراک 20 کت  شیوداپ  سوریو  یتنآ 

هحفص 26) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادباسح5611425 یرادا  یلام و  رازفا  هحفص 26)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5611604 مرن  - تاعالطا یروانف  هحفص 26)رتویپماک و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاه5611807 همانرب  اهرانیبو و   LMS  ) ) یکینورتکلا یریگدای  متسیس  ینابیتشپ  بصن و  دیرخ و 
( یزاجم  ) یروضح ریغ 

هحفص 26) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ضبق5611954 رودص  نیالنآ و  یناوخ  روتنک  رازفا  هحفص 26)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیوداپ5612163 سوریو  هحفص 26)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لنسرپ5612241 باهذ  بایا و  سیورس  هب  طوبرم  روما  ماجنا  یزیر و  هحفص 105)همانرب  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

سوفوس5612350 لاوریاف  سنسیال  هحفص 26)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکینورتکلا5612501 ویشرآ  هعماج  رازفا  مرن  یزاسرهش و  عماج  متسیس  هناماس  یزادنا  هار  هحفص 26)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5612541UV 2100 رتموتفورتکپسا هاگتسد  کی  هحفص 105)ریمعت  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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 " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسیل5611236 قبط  لاتیجید  یریوصت  تراظن  هناماس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن و  دیرخ و 
تسویپ

هحفص 93) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یدرونایرد5612131 ردانب و  لک  هرادا  یلرتنک  یریوصت و  تراظن  یرادهگن  هحفص 7)ریمعت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

عمتجم5612480 یریوصت  تراظن  متسیس  یرادهگن  سیورس و  هحفص 93)ریمعت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یقرب5612007 هرکرک  یاهمتسیسبرد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 89) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

ددرت5612309 لرتنک  هحفص 77)تیگ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت5612316 ددرت  لرتنک  یاهمتسیسهاگتسد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 89) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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