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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 12  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 13

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

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

140 1140 1 رویرهش   رویرهش   22 هبنش   هبنش راهچ   راهچ 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   135,430هکس , 000135,430 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   129,510هکس , 000129,510 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   200رالد ,800200 سیئوس800, سیئوس کنارف   302کنارف ,400302 ,400

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 77,500هکس , 00077,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع223,700223,700رالد ناتسبرع لایر   77,49077,490لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 47,500هکس , 00047,500 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   30نورک , 00030 , 000

رایع رایع   1818 یالط   12یالط ,393,00012 سیلگنا393,000, سیلگنا دنوپ   342دنوپ ,720342 نپاژ720, نپاژ نینی   دصکی   2دصکی 13,5602 13,560

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
(( 1616))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((9999))

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

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

زا 88 ھحفص 1 

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


( یهگآ دادعت 13  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 10  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 38  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 53

( یهگآ دادعت 22  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 55

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 70

( یهگآ دادعت 10  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 73

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

( یهگآ دادعت 1  " ) bms  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

( یهگآ دادعت 5  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

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

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

زا 88 ھحفص 2 

mailto:info@hezarehinfo.net
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( یهگآ دادعت 0  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 12  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

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

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

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

زا 88 ھحفص 3 

mailto:info@hezarehinfo.net
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

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

زا 88 ھحفص 4 

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


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

زاریش یرادرهش  رفاسم  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

329-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ناوخارفهرامش خیرات  زا  زور  تدم 10  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هاگن مین   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5617336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا تخادرپ  نیون  یاه  شور  ریاس  دک و   QR هناماس هب  هاگتسد  دادعت 7000   ) یرهش نورد  یاه  یسکات  زیهجت  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  ناگیار  ینابیتشپ  اب  تامدخ و  حرش  ربارب  امرفراک  هدننار و  رفاسم ، تهج  تراظن  لرتنک و  تیریدم ، یاهرازفا  مرن  هارمه  هب  هیارک 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دحاو رفاسم  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس   CNG تخوس هاگیاج  بنج  ینارسوبوتا -  یادهش  راولوب  رجفلاو -  کرهش  ریبکریما -  راولب  زاریش -  سردآ   :: سردآ سردآ
اهدادرارق

:: 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

یزاسرهش هار و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000004000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5619033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاف 2 ) ) روشک لقن  لمح و  یناگمه  تراظن  یلم  هناماس  رازفا  مرن  هعسوت  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزاسرهش هار و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

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

لمح و تنواعم  یزاسرهش ، هار و  ترازو  نامداد ، دیهش  نامتخاس  اقیرفآ ، راولب  نیتناژرآ ، نادیم   ، 1519713111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
لقن

:: 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

هیارک هیارک کینورتکلا   کینورتکلا تخادرپ   تخادرپ نیون   نیون یاه   یاه شور   شور ریاس   ریاس وو   دکدک     QRQR هناماس   هناماس هبهب   هاگتسد   هاگتسد   70007000 دادعت   دادعت  ) ) یرهش یرهش نورد   نورد یاه   یاه یسکات   یسکات زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع
 ( ( امرفراک امرفراک وو   هدننار   هدننار رفاسم ، ، رفاسم تهج   تهج تراظن   تراظن وو   لرتنک   لرتنک تیریدم ، ، تیریدم یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن هارمه   هارمه هبهب  

11

(( 22 زاف   زاف )) روشک روشک لقن   لقن وو   لمح   لمح یناگمه   یناگمه تراظن   تراظن یلم   یلم هناماس   هناماس رازفا   رازفا مرن   مرن هعسوت   هعسوت تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 88 ھحفص 5 
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5617336?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8pkxqpfu9cjwe?user=37505&ntc=5619033
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5619033?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا ناتسرهش  قرب  عیزوت  هقطنم 4  روما   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093905000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5617768 :: هرازه هرازه :: 1401/06/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طسوتم و راشف  یشکلباک   ، ینیمز تسپ  یزاس  هنیهب  نویساموتا و  تیلباق  اب  طسوتم  راشف  یاهولبات  بصن   ، دتنامدپ 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 

ناهفصا  ناتسرهش  قرب  عیزوت  هقطنم 4  روما  هدننک :  رازگرب 
راشف یشکلباک   ، ینیمز تسپ  یزاس  هنیهب  نویساموتا و  تیلباق  اب  طسوتم  راشف  یاهولبات  بصن   ، دتنامدپ ینیمز و  یاه  تسپ  زیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

هقطنم 4 قرب  روما  هدودحم  رد  ییاوه  فیعض  راشف  یاه  هکبش  راتخاس  حالصا  ینیمز و  فیعض  طسوتم و 

لایر   1,217,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1401/09/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هقطنم 4 قرب  روما   - شورس خ   - ناهفصا  ، 8199663963 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشکلباک یشکلباک  ، ، ینیمز ینیمز تسپ   تسپ یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   نویساموتا   نویساموتا تیلباق   تیلباق اباب   طسوتم   طسوتم راشف   راشف یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن  ، ، دتنامدپ دتنامدپ وو   ینیمز   ینیمز یاه   یاه تسپ   تسپ زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 33

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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراف یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000019000026 :: یهگآ یهگآ هرامش   11:00هرامش تعاس :   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:30عبنم تعاس :   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619097 :: هرازه هرازه :: 1401/06/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UPS ءاقترا - UPS قیرط زا  یزکرم  هرادا  عطق  لباق  ریغ  قرب  نیمات  اهنامتخاس - یلخاد  قرب  نیمات  هکبش  حالصا  روظنم  هب  تازیهجت  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ترا هاچ  یارجا  تازیهجت و  نیمات  یرادا - یاهنامتخاس  رد  قیرح  رادشه  متسیس  بصن  هیهت و  تعاس -)  4  ) نابیتشپ یرطاب  نیمات  هارمه  هب   KVA 100 هب دوجوم 

مها  ریز 4  تمواقم  اب  یزکرم  هرادا  نامتخاس  هس  رد  طوبرم  گنیر  و 
سراف  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هیاپ 4  لقادح  اب  ورین  هتشر  رد  ربتعم  یراکنامیپ  تیحالص  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
18,702,768,078 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   936,000,000 نیمضت :  غلبم 

11:30 تعاس : 1401/12/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

سراف یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  مرا - نابایخ  زاریش -  ، 7143684855 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس حالصا   حالصا وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 44

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

( لوا تبون   ) یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/6/3هرامش تعاس 19  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ رون   :: عبنم خروم 1401/6/13عبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5617411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش و نیدجاو  هب  ناتسزوخ  یرادناتسا  نارحب  تیریدم  نلاس  تاطابترا  ریوصت و  توص ، تخاسریز  یزاسهب  تازیهجت  دیرخ  هژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  دنشاب ، یم  حالصیذ  ینوناق  عجارم  زا  هصقانم  عوضوم  هنیمز  رد  تیلاعف  زوجم  یاراد  مزال و  ناوت  یاراد  هقباس ، اب 

لایر  2/800/000/000 هصقانم : رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رازگ هصقانم  باسح  هب  یدقن  زیراو  ای  ربتعم  یکناب  همانتنامض  : هصقانم رد  تکرش  نیمضت  عاونا 

یرادناتسا تسارح  هناخریبد  لوا -  هقبط  ناتسزوخ -  یرادناتسا  نیطسلف -  نابایخ  هیناما -  زاوها -  : سردآ  :: سردآ سردآ
ناتسزوخ یرادناتسا  ینارمع  روما  یگنهامه  تنواعم  رتفد  ناتسزوخ -  یرادناتسا  نیطسلف -  نابایخ  هیناما  زاوها -  سردآ 

ناتسزوخ یرادناتسا  تلود  هکبش  یزاجم و  یاضف  تینما  تاعالطا -  یروانف  تیریدم  ناتسزوخ  یرادناتسا  نیطسلف -  نابایخ  هیناما -  زاوها - 

06133360566-0613336021: سامت هرامش   :: 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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا 5 - 1401 - 4 - 135 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/6/1  تلهم   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم یلاعبنم زا 1401/6/1  تاکاپ  خیرات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5617605 :: هرازه هرازه :: 1401/06/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرش باون  نابایخ  رهبا  هقطنم  ریسم  مه  یاه   fat تکرش و یرون  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

2433122137 :: 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

یرادناتسا یرادناتسا نارحب   نارحب تیریدم   تیریدم نلاس   نلاس تاطابترا   تاطابترا وو   ریوصت   ریوصت توص ، ، توص تخاسریز   تخاسریز یزاسهب   یزاسهب تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 55

یرون یرون یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 66

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -131-5-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/6/1   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5617607 :: هرازه هرازه :: 1401/06/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعسوت کناب  بعش  یرون  یدنبلصفم  یشکلباک و  تایلمع  ماج  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  یرون  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نواعت

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

2433122137 :: 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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5617608 :: هرازه هرازه :: 1401/06/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز تلم  زکرم   ONU7023 نالاواس یوک  یرون  یسم و  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

روپ 2433122137 قیدص   :: 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

بعش بعش یرون   یرون یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک تایلمع   تایلمع ماج   ماج نواعت   نواعت هعسوت   هعسوت کناب   کناب بعش   بعش یرون   یرون یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 77

یوک یوک یرون   یرون وو   یسم   یسم یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 88

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا - 1401 - 5 - 139 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/6/1  تلهم   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم یلاعبنم زا 1401/6/1  تاکاپ  خیرات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5617609 :: هرازه هرازه :: 1401/06/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعلق نیئاص  رفص و 12  راهچ  یاهوفاک  یسم  لباک  تیوقت  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

2433122137 :: 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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا - 1401 - 5 - 140 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/6/1  تلهم   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم یلاعبنم زا 1401/6/1  تاکاپ  خیرات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5617610 :: هرازه هرازه :: 1401/06/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دور هنیزب  رادیق  دور  نیرز  یرتسگداد  رهم و  نکسم و  حرط  یرون  یسم و  یدنبلصفم  یشلکباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  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

1212 وو   رفص   رفص راهچ   راهچ یاهوفاک   یاهوفاک یسم   یسم لباک   لباک تیوقت   تیوقت ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 99

یرون یرون وو   یسم   یسم یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشلکباک   یشلکباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1010

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا  132-5-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :هرامش ات تلهم   1401/06/01 زا : تلهم   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/06/01  - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5617663 :: هرازه هرازه تیاغلدکدک    1401/06/08  - 1401/06/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هیهلا کرهش  یاهوفاک 16-14-12  تیوقت  یرون  یسم و  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

2433122137 :: 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

ناگزمره یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003809000031 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5617703 :: هرازه هرازه 09:01دکدک   تعاس :   - 1401/06/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره 1041-28  تلوولیک  طوطخ 63  یرون  ربیف  یواح  ظفاحم  زاف و  یاه  میس  دیرخ 

ناگزمره 1041-28 تلوولیک  طوطخ 63  یرون  ربیف  یواح  ظفاحم  زاف و  یاه  میس  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

لایر   11,806,005,735 نیمضت :  غلبم 
تعاس 23:59  1401/09/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناگزمره  ناتسا :   :: سردآ سردآ
سابعردنب  رهش : 

 7916795599 یتسپ :  دک 
ناگزمره یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  ءایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب 

:: 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

اهوفاک اهوفاک تیوقت   تیوقت یرون   یرون وو   یسم   یسم یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 111 1

تلوولیک تلوولیک طوطخ  6363   طوطخ یرون   یرون ربیف   ربیف یواح   یواح ظفاحم   ظفاحم وو   زاف   زاف یاه   یاه میس   میس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 88 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uejhqh3mdnel3?user=37505&ntc=5617663
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5617663?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/76wvn8996j2md?user=37505&ntc=5617703
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5617703?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

2001093498000403 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:59هرامش تعاس :   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:59عبنم تعاس :   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5618332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش  لباک  یرون و  ربیف  تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

دک قاتا 216  مود -  هقبط  داتس -  نامتخاس  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  رهشوب -   ، 7511893349 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یتسپ 10320038134

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تعنص  ملع و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094557000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5618595 :: هرازه هرازه :: 1401/06/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعت 2200  لماش  ناریا  تعنص  ملع و  هاگشناد  یاهسلریاو  یلحم و  یاههکبش  یمومع ، یاهرازفامرن  اهرازفاتخس ، یرادهگن  ینابیتشپ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ءزج هک  چیئوس  هاگتسد   340 رورس ، هاگتسد   10 تینوپ ، سسکا  هاگتسد   530 باتارف ، وئدیو  هاگتسد  180 رنکسا ، هاگتسد   100 رگپاچ ، هاگتسد   550 رتویپماک ،

دادرارق  کفنیال 
ناریا  تعنص  ملع و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

دادعت لماش  ناریا  تعنص  ملع و  هاگشناد  یاهسلریاو  یلحم و  یاههکبش  یمومع ، یاهرازفامرن  اهرازفاتخس ، یرادهگن  ینابیتشپ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
هاگتسد  340 رورس ، هاگتسد   10 تینوپ ، سسکا  هاگتسد   530 باتارف ، وئدیو  هاگتسد  180 رنکسا ، هاگتسد   100 رگپاچ ، هاگتسد   550 رتویپماک ، هاگتسد   2200

دادرارق کفنیال  ءزج  هک  چیئوس 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,685,000,000 نیمضت :  غلبم 

نیمضت - :  تاحیضوت 
14:00 تعاس : 1401/07/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا تعنص  ملع و  هاگشناد  تعنص - ملع و  هاگشناد  نابایخ  تلاسر - نادیم  نارهت -  ، 1684613114 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
77240540-50 نفلت :

77240421 یزادرپراک : 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

هکبش هکبش لباک   لباک وو   یرون   یرون ربیف   ربیف تازیهجت   تازیهجت یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1313

یاهسلریاو یاهسلریاو وو   یلحم   یلحم یاه   یاه هکبش   هکبش یمومع ، ، یمومع یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن اهرازفا ، ، اهرازفا تخس   تخس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
هاگشناد هاگشناد

1414

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31-0047117 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ip module یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاه5617336 شور  ریاس  دک و   QR هناماس هب  هاگتسد  دادعت 7000   ) یرهش نورد  یاه  یسکات  زیهجت 
تهج تراظن  لرتنک و  تیریدم ، یاهرازفا  مرن  هارمه  هب  هیارک  کینورتکلا  تخادرپ  نیون 

 ( امرفراک هدننار و  رفاسم ،

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دهشم هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

6/1401/11290 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5617335 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دنورا یداباکسب  انیسروپ - ذیناپ - رح -  زیرهم -   ) ور هراوس  ربعم  یکیفارت  تیاده  ینمیا و  تازیهجت  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

شش هقطنم  یرادرهش  یزادرپراک  دحاو  موس  هقبط  مشیربا  یراجت  عمتجم  یلامش 14/4  رویرهش  هدفه   :: سردآ سردآ

یلخاد 109  33644070 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ip moduleip module ناونع : : ناونع 1515

ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 1616
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مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5617134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاجم راب  نالعا  یزادنا  هار  اهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001398000142 زاین :  هرامش 

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

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یتسویپ  کرادم  اب  قباطم  تمدخ  تاصخشم  عون و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37780426-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37780424-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 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

5617507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دانسا  حرش  هب  نامراس  سوریو  یتنآ  هلاسکی  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000049000141 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم و هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   ESET Endpoint Protection Standard سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا 
هتسب 1 دادعت : 

1401/06/19 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

یزاجم یزاجم راب   راب نالعا   نالعا یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 1717

تسویپ تسویپ دانسا   دانسا حرش   حرش هبهب   نامراس   نامراس سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 88 ھحفص 14 
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یزرواشک داهج  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5617585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

apnوmpls یزاس هچراپکی  هکبش  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000006000325 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 
بو یاههاگرد ) ) یاهلاتروپ طوبرم ،  یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  شزادرپ و  سیورس :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدقن تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587514347 یتسپ :  دک  هدازرافغ ،  هچوک  شبن  ظفاح  لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43543384-021  ، 43541-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88199975-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ یا  هقطنم  با   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5617600 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط   ) نیالنآ یفیک  شیاپ  هاگتسد  ود  یزادنا  هار  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001076000068 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناماس بآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناگربا  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  تاعالطا  عیمجت  یواک و  هداد  نیالنآ و  شیاپ  هناماس  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ناگربا
هتسب 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4188866789 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  ینیمخ - ماما  راولب  تشر - تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33669021-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667261-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

apnapnوو mplsmpls یزاس   یزاس هچراپکی   هچراپکی هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 1919

نیالنآ نیالنآ یفیک   یفیک شیاپ   شیاپ هاگتسد   هاگتسد ودود   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 88 ھحفص 15 
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ناتسدرک بالضاف  با و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5617638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب   web GIS یرازفا مرن  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007014000765 زاین :  هرامش 

( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یعاس ناشیدنا  نردم  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   WEB - GIS web/gis یناکم تاعالطا  یاه  هیال  تیریدم  هناماس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  هارمه  هرامش  جرد  همیمض و  مالعتسا  مرف  قبط  یداهنشیپ  کرامو  هدنزاس  هناخراک  مان  هئارا   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  لیمکت  یتسویپ  مالعتسا  مرف  دقاف  تاداهنشیپ  هب  ***

6619643413 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  نامزاس  بنج  یلبش -  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33177664-087  ، 33285777-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241045-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  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 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

5618062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ هب  تامدخ  حرش  تازیهجت و  دیرخ  تامازلا  ینف -  تاصخشم  لماش  گرب  اب 2  قباطم  لاوریاف  نسیال  دیرخ  تهج * :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس هس  تدم  هب  * 

1101005221000349 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس  هس  تدم  هب  تسویپ  هب  تامدخ  حرش  تازیهجت و  دیرخ  تامازلا  ینف -  تاصخشم  لماش  گرب  اب 2  قباطم  لاوریاف  نسیال  دیرخ   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ هعلاطم  ًامتح  هحفص  تسویپ 2  لیاف 

3149684114 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  - اضر ماما  راولب   - یلامش یناقلاط  راولب  جرک - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122211-026  ، 32122000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32543730-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

web GISweb GIS یرازفا یرازفا مرن   مرن تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2 12 1

لاوریاف لاوریاف سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 88 ھحفص 16 
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5618099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهنامتخاس رد  رقتسم  لتاکلآ  لتیام  لاتیجید  نفلت  زکرم  یرازفا  مرن  ناسر ی  زور  هبو  یارود  تراظن  ریمعت  یرادهگن  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هپس کناب  بعش  یداتس و 

1101001036000437 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
عوطقم 1 دادعت : 

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

دش دیهاوخ  لاطبا  اهب  شسرپ  گرب  لاسرا  مدع  تروص  رد.دشاب  یم  تسویپ  رد  اهب  شسرپ  گرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

84433571-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتسیزهب  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 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

5618423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  هنامرحم  هناخریبد  نویساموتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403000950 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/06/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارش  قبط  هنامرحم  هناخریبد  نویساموتا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید نفلت   نفلت زکرم   زکرم یرازفا   یرازفا مرن   مرن یناسر   یناسر زور   زور هبهب   وو   یایا   هرود   هرود تراظن   تراظن ریمعت   ریمعت یرادهگن   یرادهگن دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 2323

نویساموتا نویساموتا ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5618630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیودت و یارب  رواشم  باختنا  تباب  لایر  غلبم 700/000/000  تکرش  نیا  دروارب  دشاب  یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یپاچ یکینورتکلا و  تروص  هب  یلصف  هیرشن  پاچ 

1101001051000189 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یلاع شزومآ  سیورس :  مان 
یکینرتکلا باچ  نیودت  1 دادعت : 

1402/12/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ندوب ربتعمان  کرادم و  ندوب  صقان  ندرکن و  یراذگراب  تروصدر  دشاب  یم  یمازلا  هناماس  رد  زاحرا  طیارش  در  هدش  هتساوخ  کرادم  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  هدننک  نیمات  تمیق  کرادم 

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

یپاچ یپاچ وو   یکینورتکلا   یکینورتکلا تروص   تروص هبهب   یلصف   یلصف هیرشن   هیرشن پاچ   پاچ وو   نیودت   نیودت یارب   یارب رواشم   رواشم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 88 ھحفص 18 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/phq9n96w4ns8s?user=37505&ntc=5618630
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5618630?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نادابا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5618654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( مالعتسا دانسا  رد  جردنم  تاصخشم  ) تسویپ تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1401  - نادابآ یکشزپ  مولع  هاگشناد  داتس  شیوداپ  سوریو  یتنآدیرخ  مالعتسا  دانسا 

1101005387000048 زاین :  هرامش 
نادابا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
تمدخ 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  یمازلا  داتس  هناماس  رتسب  رد  روتکاف و ...  شیپ  تمیق ، داهنشیپ  کرادم ، تادنتسم ، هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
: دامرف لصاح  سامت  لیذ  هارمه  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

( یوسوم سدنهم  یاقآ  )09360643767

6319715473 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  - یرتم یس  یرادتبا  - یراقفلاوذ یوک  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53384026-061  ، 53384014-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53384014-061 :: 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

رازفا5617365 مرن  ناوخ و  کالپ  متسیس  هحفص 55)ییاجباج  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تکرح5618503 نیح  نیزوت  هناماس  تاعالطا  طخرب  لاسرا  یرادهگن و  هحفص 55)ینابیتشپ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5618708P/F SHINKAWA MONITORING SYSTM(19 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

مولع مولع هاگشناد   هاگشناد داتس   داتس شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآدیرخ   یتنآدیرخ مالعتسا   مالعتسا دانسا   دانسا مالعتسا ) ) مالعتسا دانسا   دانسا ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم )) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ناونع : : ناونع
140 1140 1  - - نادابآ نادابآ یکشزپ   یکشزپ

2626
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5617540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپریداقم ینف و  تاصخشم  قبط  لیناد   controller cpu board و k thermistor kit مالقا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000609 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اریو  دنپس  ناماگشیپ  هدنزاس  عجرم   psv-GF910 تیگ رلرتنک  دربراک   PSV-CG-flap910 لماک درب  الاک :  مان 

اریو دنپس 
تس 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC هدنزاس عجرم   499TWD01100 لدم  PLC درب یقطنم  رلرتنک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

controller controller cpu boardcpu board  وو   k  thermistor k itk  thermistor k it مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 2727
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زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: 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 20 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5617592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب همیمض  دانسا  حرش  قباطم  ًاقیقد   PLC یکدی مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
PART FOR PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER

1101091475000293 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 

ریذپ همانرب  یقطنم  رگلرتنک  تاموزلم  الاک :  مان 
ددع 23 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن مادقا  تیروف  اب  یداهنشیپ  لوصحم  یارب  دکناریا  مالعا  هب  تبسن  ددرگ  یم  دهعتم  تمیق  داهنشیپ  هئارا  اب  مالعتسا  هدنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

دوش هعلاطم  ًامتح  همیمض  دانسا 

9357189915 یتسپ :  دک  یرقاب ،  دیهش  عمتجم  ینابعش - ) دیهش   ) همانهاش 35 همانهاش -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33004250-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PLCPLC  یکدی یکدی مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 2828
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تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5617795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد هدش  مالعا  تاصخشم  ساسا  رب  نامرک  ناتسا   ict یشیامرگ هناخروتوم  یتاسیسات  تازیهجت  مزاول و  بصن  لمح و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک ناتسا  هژورپ  لیوحت  یارجا و  لحم  تسویپ  لیاف 

1101000005000113 زاین :  هرامش 
تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  یبرع  هدحتم  تاراما  هدنزاس  روشک   ADEAREST هدنزاس عجرم   CP SHA10.0733 لدم دیربت  هناخروتوم  نویساموتا  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 
ایسآ لاچماپ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم یقلت  هدننک  نیمات  فارصنا  یراذگراب  مدع  هدوب و  یمازلا  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713461 یتسپ :  دک  تاطابترا ،  ترازو  یزکرم  نامتخاس  یسودق -  دیهش  هارراهچ  زا  رتالاب  یتعیرش - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88114006-021  ، 88114005-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88429279-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: 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 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

5618055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RECTIFIER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002779 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
( هدننک وسکی   ) ریافیتکر الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83768056-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا   ic tict یشیامرگ   یشیامرگ هناخروتوم   هناخروتوم یتاسیسات   یتاسیسات تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول بصن   بصن وو   لمح   لمح ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 2929

RECTIFIERRECTIFIER ناونع : : ناونع 3030
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یلامش ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5618078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حطس لرتنک  هلر ی  دربم +  کنات  لرتنک  لول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب ایوپ  یراس  تکرش  کرام  روکذم  یالاک  دیاب  امتح 

1101091975000001 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناریا کینورتکلا  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ورکیم  یتراجت  مان   LLC-101-X لدم تاعیام  حطس  لرتنک  رتولف  هلر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/07 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

حطس لرتنک  هلر ی  دربم +  کنات  لرتنک  لول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دشاب ایوپ  یراس  تکرش  کرام  روکذم  یالاک  دیاب  امتح  درونجب  تفن  تکرش  هناخروتومرد ی  هبوصنم  مزاول  هب  هجوتاب  دامرفب  تقد 

9415913184 یتسپ :  دک  ینیمخ 42 ،  ماما  شبن  یبرغ  ینیمخ  ماما  نابایخ  درونجب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32325711-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32313771-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5618470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حطس حطس لرتنک   لرتنک هلر  یی   هلر دربم +  +  دربم کنات   کنات لرتنک   لرتنک لول   لول ناونع : : ناونع 3131

(( ...و ...و لباک   لباک رتمولف ،  ،  رتمولف راشف ،  ،  راشف رگال   رگال ، ، RTURTU  ولبات ولبات لماش (  (  لماش یقرب   یقرب تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232
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تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  ...و ) لباک  رتمولف ،  راشف ،  رگال  ، RTU ولبات لماش (  یقرب  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدانسا مه  یدقن و  مه  تخادرپ 

1101005117000771 زاین :  هرامش 
نالیگ بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140150 لدم  m 15 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3512B لزید روتوم  دربراک   GR راشف روسنس  الاک :  مان 

قلطم یرازلگ  یدهم  هدننک 
ددع 3 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
نیدرآ هدننک  هضرع  عجرم   SENSOR PCB یتراجت مان  یکشزپنادند  تینوی   1G03GLA0 روسنس الاک :  مان 

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

STANDARD ELECTRIC هدنزاس عجرم   SEW یتراجت مان   1155TMF-M لدم  V 1000 لاتیجید رگیم  قیاع  تمواقم  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 
للملا نیب  کیرتکلا  ششخرد  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   WORKSCO . LTD

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

ناریدم تراجت  لازغ  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FLOW METER یتراجت مان   DMF-1-6-B/D لدم رتمولف  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
ردنیف یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  لدم 65   PCB یشیف و یتکوس و  لاصتا  عون  هیاپ  هلر 8  الاک :  مان 

هبعج 5 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

ردنیف یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  لدم 66   PCB یشیف و یتکوس و  لاصتا  عون  هیاپ  هلر 8  الاک :  مان 
هبعج 5 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
یاه متسیس  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  تارباخم  لرتنک و  یاه  متسیس  نیمات  یتراجت  مان   CA220 لدم  RTU Cabinet یکیرتکلا لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

ناریا تارباخم  لرتنک و 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
عجرم ایوپ  نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدنزاس  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   KST-XXXX لدم امد  راشف و  راد  رگال  اتید  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
شلاط رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا معا  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب .  یم  دیسررس 1403/10/24  ءازخا 002 هنازخ  دانسا  دیسررس  لایر  غلبم 1،000،000،000  ینارمع  شخب  زا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  تمیق  نعت  تهج  طقف  دک  ناریا  مالعا  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهعب ی  ......و  همیب  هیلخت و  لقنو و  لمح 

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

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

33225020-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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مئاق رظتنم  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

simatender.ir :: عبنم :: 1401/06/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5618500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کت  F721 هابتشا هب  مالعتسا  هگرب  رد  تسا  رکذ  هب  مزال  دادعت 1  هب   F722 لدم دادعت 4 و  هب   F721 لدم میسکلف  هلاناک  ود  کینوسارتلآ  رتمولف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دنشاب یم  هلاناک  ود  لدم  ره 2  ددرگ (  یم  حالصا  هلیسونیدب  هک  هدش  مالعا  هلاناک 

:: 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

ناوال تفن  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 16 -  ات   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5618708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط   P/F SHINKAWA MONITORING SYSTM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000252 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب هکبش  گنیروتینام  رازفا  مرن  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  راولب ،  یلامش ،  رهشلگ  هلحم  سابعردنب ، رهش  یزکرم ،  شخب  سابعردنب ،  ناتسرهش  ناگزمره  ناتسا  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915319744

91009200-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

91009203-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

11 دادعت   دادعت هبهب     F722F722 لدم   لدم وو     44 دادعت   دادعت هبهب     F72 1F72 1 لدم   لدم میسکلف   میسکلف هلاناک   هلاناک ودود   کینوسارتلآ   کینوسارتلآ رتمولف   رتمولف ناونع : : ناونع 3333

P/F SHINKAWA MONITORING SYSTMP/F SHINKAWA MONITORING SYSTM ناونع : : ناونع 3434
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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 10 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5618738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیک اب  یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک -  شیپ  تروصب  لمح  اوه -  رتلیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000730 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشیپ  رد  مالقا  زیر  هدش و  دراو  دک  ناریا  رد  لک  تمیق.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  الاک  هیهت  یارب  کالم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روکذم  تکرش  تساوخرد  هب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  را  مادک  ره  هئارا  مدع  تروص  رد   . ددرگ یراذگراب 

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138341-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PLC یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیقد رازبا  یکدی  الاک  هورگ 

:: 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   1010 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تیفیک تیفیک اباب   یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت اباب   تیولوا   تیولوا هیارک -  -  هیارک شیپ   شیپ تروصب   تروصب لمح   لمح اوه -  -  اوه رتلیف   رتلیف ناونع : : ناونع 3535

PLCPLC ناونع : : ناونع 3636
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5617466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

"SIMTRONICS" GAS DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002778 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هواک رتسگ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم   SIMTRONICS یتراجت مان   GD10P DETECTOR لدم  IR یا هطقن  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  طیارش  تسیل و  قبط  یتساوخرد  یاه  الاک  حرش   :: 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

83768056-021  ، 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

دزی ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا   :: 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 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

5617628 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  قیرح  ءافطا  متسیس  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003541000057 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
افطا تعنص  رهم  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم   UNIDET یتراجت مان   SE-AFS لدم  CO2 یزاگ کیتاموتا  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 

تسد 1 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادا لحارم  ندش  یط  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هنازخ  دانسا  تخادرپ  یولع  سدنهم  یاقآ  یگنهامه 09133555267  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713434 یتسپ :  دک  تلادع ،  رختسا  بنج  وجشناد  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36247111-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249200-035 :: 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

""S IMTRONICS" GAS DETECTORSIMTRONICS" GAS DETECTOR ناونع : : ناونع 3737

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3838
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5618043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

146714 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

ویتکا ویدار  روتکتد  صوصخم  تکوس  درب  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/02/17 عورش :  خیرات 
1401/03/16 نایاپ :  خیرات 

1401/06/13 دیدمت :  خیرات 

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-467-PHD-85452-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/31هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5618356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسفنت یاوه  یزاس  هریخذ  صوصخم  تازیهجت  هارمه  هب  راد  نیباک  نت و  وزوسیا 5  یلزید  تنویماک  یساش  یور  رایس  یناسر  اوه  وردوخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدرشف

:: 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

ویتکا ویتکا ویدار   ویدار روتکتد   روتکتد صوصخم   صوصخم تکوس   تکوس درب   درب ناونع : : ناونع 3939

هریخذ هریخذ صوصخم   صوصخم تازیهجت   تازیهجت هارمه   هارمه هبهب   راد   راد نیباک   نیباک وو   نتنت     55 وزوسیا   وزوسیا یلزید   یلزید تنویماک   تنویماک یساش   یساش یور   یور رایس   رایس یناسر   یناسر اوه   اوه وردوخ   وردوخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
هدرشف هدرشف یسفنت   یسفنت یاوه   یاوه یزاس   یزاس

4040
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یر قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5618417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهب مالعتسا  گرب  اب  قباطم  تکرش  نیا  ینف  کرادم  یرادهگن  قاتا  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101095264000045 زاین :  هرامش 
یر قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن یراذگراب  لیمکت و  ار  تسویپ  یاهب  مالعتسا  گرب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  هرامش 09125547212  اب  دیناوت  یم  دیدزاب  یگنهامه  تهج 

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

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

55221484-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قاتا قاتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4141
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یکشزپ مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5618435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعا لرتنک  زکرم  روتکتد و  دودح 25 اب  درادناتسا  ریذپ  سردا  تروصب  متسیس  شخب 3 - قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزادنا هار  بصن و  تاقالعتم و  یمامت  هارمه  هب  ( پول 4) قیرح

1101091090000047 زاین :  هرامش 
دهشم ص   ایبنالا   متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
روتکتد 25 دادعت : 

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

سانشراک 09153634967 یمازلا  هژورپ  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9195965919 یتسپ :  دک  ین 41 ،  هرق  راولب   – دهشم دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37281401-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37273782-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالعا مالعا لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم وو   روتکتد   روتکتد 2525 دودح   دودح اباب   درادناتسا   درادناتسا ریذپ   ریذپ سردا   سردا تروصب   تروصب متسیس   متسیس شخب  33 - - شخب قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تاقالعتم   تاقالعتم یمامت   یمامت هارمه   هارمه هبهب   (( پول پول 44)) قیرح قیرح

4242
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5618499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروف لیوحت  تسویپ  تسیل  قبط  رورس  قاتا  قیرح  افطا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا روتکاف  شبپ  تسویپ  هباشمدکناریا 

1101090614000789 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

افطا تعنص  رهم  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم   UNIDET یتراجت مان   SE-AFS لدم  CO2 یزاگ کیتاموتا  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 
تسد 1 دادعت : 

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

هدنشورف  اب  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناحم زورهب  سدنهم  یاقا  هورگ 4  - رواشم  نیسدنهم   88730263 نفلت : 

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

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

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4343
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یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5618609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهنلاسو ، اهرابنا  ، اه نامتخاس  قیرحءافطا  متسیسو  دنمشوه  یریذپ  سردآ  قیرحو  مالعا  فشک  متسیس  یرادهگن  یربهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهاگشیامن

1101001063000243 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

دشاب 4- یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ  تسا 3- لوبق  دروم  ینف  سانشراک  داتابراک  ماجنا  دشاب 2- یم  راکنامیپ  هدهع  هب  لقن  لمح  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

21912620-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: 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

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاس 1401/6/1هرامش رد  جرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ینف 1401/6/10عبنم داهنشیپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FIRE FIGHTING PANEL SANCO 4100 SUPPLIER ELMO یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرفسف5617738 یناتسبات  هقیلج  یزاگ -  رلوک  یگنر - هحفص 55)نویزولت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یاهنلاس یاهنلاس وو   ،، اهرابنا اهرابنا  ، ، اهاه نامتخاس   نامتخاس قیرحءافطا   قیرحءافطا متسیس   متسیس وو   دنمشوه   دنمشوه یریذپ   یریذپ سردآ   سردآ قیرح   قیرح وو   مالعا   مالعا فشک   فشک متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن یربهار   یربهار ناونع : : ناونع
یهاگشیامن یهاگشیامن

4444

FIRE FIGHTING PANEL SANCO 4100  SUPPLIER ELMOFIRE FIGHTING PANEL SANCO 4100  SUPPLIER ELMO ناونع : : ناونع 4545
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(( یهگآ یهگآ   3838 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسدرک یروانف  ملع و  کراپ   :: 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 10 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5617038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004838000024 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
میس عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ینف 0201002010  هرامش  یرتم  لوط  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   mm 12/8 رطق  PVC شکور سنج  فاطعنا  لباق  قرب  میس  الاک :  مان 

نادمه لباک  و 
رتم 400 دادعت : 

1401/06/07 زاین :  خیرات 
تآرم نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   N123.4MLY دک  Maxistrip-Nexans-LC لدم  single mode لیتگیپ هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

هکبش مایت  هدننک  هضرع  عجرم   UNICOM یتراجت مان  هکبش   UC-PNL5e-96 لدم  5e هدر کج  نوتسیک  اب  دلیش  نودب  تروپ  لنپ 96  چپ  الاک :  مان 
تسد 1 دادعت : 

1401/06/07 زاین :  خیرات 
نامرآ نازاس  قاری  هدننک  هضرع  عجرم   JOINT BOX یتراجت مان   mm 42 عافترا  9x18 mm زیاس ییاوه  یرون  ربیف  لصفم  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم   m 200 لوط  cm×300 µm 25 زیاس یکیتسالپ  سنج  یلور  هتسب  یدنب  هتسب  عون  قرب  بآ و  زاگ و  راطخا  هدنهد  رادشه  راون  الاک :  مان 
ونهد تسالپ  سراپ 

هقلح ( لور )350 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هیهت  تسویپ  تسیل  ساسا  رب  .یرون  ربیف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617739433 یتسپ :  دک  یزار ،  یایرکذ  دمحم  راولب   2/17 ناراهب   جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33730501-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33777066-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف ناونع : : ناونع 4646

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

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

زا 88 ھحفص 33 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/173
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fzhlzdd5cxnr5?user=37505&ntc=5617038
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5617038?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سابعردنب یرادرهش   :: 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   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5617123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  هکبش  ویسپ  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004916000024 زاین :  هرامش 

سابعردنب یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917873139 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  یرادرهش  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223533-076  ، 32223022-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223022-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: 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 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

5617234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتروناک ایدم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001105000288 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  6 دادعت : 

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

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدیسر  تاداهنشیپ  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد  یتسویپ -  تسیل  قبط   :: 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

33046152-024  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

رتروناک رتروناک ایدم   ایدم ناونع : : ناونع 4848

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 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

5617358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هحفص یتسویپ 4  تسیل  قبط  یشهوژپ  تنواعم  هیمورا  هاگشناد  میس  یب  هکبش  هعسوت  هژورپ  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009033000249 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  قبط   :: 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هاگشناد میس   میس یبیب   هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

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

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

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

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

5617534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب هطوبرم  یاه  تساوخرد  تاموزلم و  ریاس  یزادنا و  هار  بصن و  نتفرگ  رظن  رد  اب  ار  نفلت  یشوگ  تمیق  امتح  هجوت :  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن

1101004502000036 زاین :  هرامش 
مق یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

دیمح دیهان  هدننک  هضرع  عجرم   GRANDSTREAM یتراجت مان   GXP1450 لدم یزیمور   IP نفلت الاک :  مان 
هاگتسد 100 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 P 2601 میرتسادنرگ نفلت  یشوگ  لدم  میرتسادنرگ Grandstream  ـ  VOIP هکبش و تحت  یاه  نفلت  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگ  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط 
: دوش تیاعر  تسیاب  یم  ریز  دراوم 

دنشاب ون  دنبکآ و  اه  نفلت 

3718146645 یتسپ :  دک  رمحا ،  لاله  تیعمج  بنج  نارهت ) میدق  هداج   ) مرکادخ دیهش  رادرس  راولب  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36641601-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36641604-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزیمور یزیمور   IPIP نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 5050

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناریا ییاضف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5617538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( پیو تحت   ) دنمشوه نفلت  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000186 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   APPLE هدنزاس عجرم   APPLE یتراجت مان   GB 128 هظفاح تیفرظ   Iphone 12 MINI لدم مر   GB 4 اب دنمشوه  هارمه  نفلت  الاک :  مان 

in 5/4 زیاس نف  میت  کت 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هرامشاب 09369287206 رتشیب  تاعالطا  تهج  هدنشورف - هدهع  هب  تامدخ  بصن  هنیزه  روتکاف - شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

3269005-0563  ، 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -133-5-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/07هرامش  : ات تلهم   1401/06/01  : زا تلهم   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/06/07عبنم  1401/06/01  - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5617603 :: هرازه هرازه تیاغل 1401/06/08دکدک    1401/06/08  - 1401/06/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تیبرت حالصا و  نوناک  ناتسا و  هید  داتس  یرون  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

2433122137  : نفلت روپ  قیدص   :: 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

(( پیو پیو تحت   تحت  ) ) دنمشوه دنمشوه نفلت   نفلت طخطخ   ناونع : : ناونع 5151

تیبرت تیبرت وو   حالصا   حالصا نوناک   نوناک وو   ناتسا   ناتسا هید   هید داتس   داتس یرون   یرون یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5252

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -141-5-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/07هرامش  : ات تلهم   1401/06/01  : زا تلهم   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/06/07عبنم  1401/06/01  - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5617615 :: هرازه هرازه تیاغل 1401/06/08دکدک    1401/06/08  - 1401/06/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( ندمت نادیم  یقرش  لامش  علض   ) رهبا جئاوحلا  باب  یوک   FTTH یرونربیف یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

2433122137  : نفلت روپ  قیدص   :: 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

FTTHFTTH  یرونربیف یرونربیف یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5353
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نارهت ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  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 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

5617644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیاس 105 گنارت  لخاد   hdmi یارب رداک  اب  لدبم  -و  لیذ یاه  زیاس  اب   hdmi لباک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یناریا  بوغرم و  تیفیک  اب  الاک 

1101005485000031 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140150 لدم  m 15 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/06/07 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یک  یتراجت  مان   K-CH140200 لدم  m 20 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

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

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140300 لدم  m 30 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/07 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  سالپ  تن  یک  یتراجت  مان   KP-CH20020 لدم  m 2 لوط  HDMI 2.0V لباک الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

مشق دازآ  یاه  متسیس  زاس  دنیارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اسرف  هدنزاس  عجرم  اسرف  یتراجت  مان   FAR-VP لدم  HDMI هکبش لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

زیاس 105 گنارت  لخاد   hdmi یارب رداک  اب  لدبم  -و  لیذ یاه  زیاس  اب   hdmi لباک  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  هئارا  - یراک زور  تخادرپ 15  - هباشم دک  ناریا  - دشاب سانشراک  دات  دروم  - دشاب یناریا  بوغرم و  تیفیک  اب  الاک 

 : یتسپ دک  نارهت ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا  اکتا  هاگشورف  بنج  هلال  کراپ  یوربور  یلامش  رگراک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1418673571

60982519-021  ، 60982716-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66923000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

hdmihdmi لباک   لباک ناونع : : ناونع 5454

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5617691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

141375 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

هدنراد هگن  هیاپ  - نوفورکیم - نتنآ یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/05/03 عورش :  خیرات 
1401/05/09 نایاپ :  خیرات 
1401/06/12 دیدمت :  خیرات 

:: 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

هدنراد هدنراد هگن   هگن هیاپ   هیاپ -- نوفورکیم نوفورکیم -- نتنآ نتنآ ناونع : : ناونع 5555
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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 15 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5617888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش مالعا  دک  ناریا  نمضرد   . تسویپ یصوصخ  طیارش  قبط   KVM چیئوس هاگتسدکیو  تنومکر  روتینام  هاگتسدکی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییاناد 054-31137061 مناخ  راکرس  سانشراک.دشابیم  هباشم 

1101001503000220 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   2312FC لدم هکبش  کر  دروبیک  روتینام  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق  زیلانا  داهنشیپ و  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دودرم  هطوبرم  داهنشیپ  یراذگراب  مدع  تروص  رد  تسیمازلا و  هناماس  رد 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

KVMKVM  چیئوس چیئوس هاگتسدکیو   هاگتسدکیو تنومکر   تنومکر روتینام   روتینام هاگتسدکی   هاگتسدکی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656
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یمالسا تاغیلبت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5617992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ کرادم  رد  جردنم  تاصخشم  ساسا  رب  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تساوخرد  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005032000079 زاین :  هرامش 

یمالسا تاغیلبت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هداد شرورپ  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN YIXI ELECTRONICS یتراجت مان   LHSP-DP100 لدم هنایار  یاه  هکبش  تازیهجت  هعطق  رتیلپسا  الاک :  مان 

اه
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416713113 یتسپ :  دک  هرامش 506 ،  - نیطسلف نادیم  - یناقلاط نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66400437-021  ، 66498882-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66498882-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14011917 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5618210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/23 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوژام تراک  ناونع : 

14011917 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/30 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

.تسویپ .تسویپ کرادم   کرادم ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم ساسا   ساسا ربرب   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد دشاب -  -  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 5757

لوژام لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 5858

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5618244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/03 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
cpu لوژام تراک  ناونع : 

14011693 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/29 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5618267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلا 68 رتمولیک 64  ازنارس ) یاتسور  هدودحم  رد  ) میدق هوکزوریف  - نانمس یرون  ربیف  ریسم  یزاس  نمیا  یزاس و  هنیهب  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000899 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 

هوک زوریف  رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامشابرتشیب 09121315602 تاعالطا  تهج  تسا  هدوزفا  شزرارب  تایلام  باستحا  نودب  یداهنشیپ  تمیق  دشاب .  یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هوکزوریف  ناتسرهش  ازنارس  یاتسور  هدودحم  رد  عقاو  تمدخ  لحم.دیئامرف  لصاح  سامت  یماما  یاقآ 

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

33345520-023  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cpucpu  لوژام لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 5959

یرون یرون ربیف   ربیف ریسم   ریسم یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 6060
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 88 ھحفص 43 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ctv9aktyw7mjq?user=37505&ntc=5618244
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5618244?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/e8knzc43z8nvs?user=37505&ntc=5618267
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5618267?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نالیگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5618368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - دشابیم مالعتسا  هدنرب  هدهعرب  لمح  هنیزه   - اتفا یهاوگ  نتشاد   - دشابیم یمازلا  تکرش  طسوت  یتسویپ  کرادم  یراذگزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094036000003 زاین :  هرامش 

نالیگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   crs 212 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.617 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 PVC هکبش لباک  الاک :  مان 
نتراک 1 دادعت : 

1401/06/07 زاین :  خیرات 
یدومحم یدهملادبع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   K42DR لدم پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

ادلی نیرآ  دالوف  یناگرزاب  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP LaserJet M1132 Printer لدم یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/07 زاین :  خیرات 
تاعالطا یروانف  شرتسگ  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   PARS لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

ینیغاب یعاجش  همطاف  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   QRT 5 AC لدم میس  یب  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

دشابیم یمازلا  کیتامروفنا  یفنص  ماظن  یهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4188794888 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  تشر ، روتساپ 2 ، شبن  ینیمخ ، ماما  راولب  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33328845-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328843-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرزیل یرزیل رگپاچ   رگپاچ هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش رتور   رتور پات -  -  پات پلپل   هارمه   هارمه هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 6161
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جرک یبرم  تیبرت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5618372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003803000235 زاین :  هرامش 

یبرم تیبرت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دیمح دیهان  هدننک  هضرع  عجرم   RCA یتراجت مان   FP0215-1 لدم یتوص  متسیس  وگ  دنلب  الاک :  مان 

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

ایرآ هناماس  کتامیس  هدننک  هضرع  عجرم   A.CKORD دروک.ا ول  هچرق  درک  نیسح  ریما  یتراجت  مان   KCI 304 لدم یلاتیجید  نوفورکیم  الاک :  مان 
ددع 35 دادعت : 

1401/06/06 زاین :  خیرات 
ایرآ هناماس  کتامیس  هدننک  هضرع  عجرم   A.CKORD دروک.ا ول  هچرق  درک  نیسح  ریما  یتراجت  مان   CUK 600 لدم لاتیجید  لوف  سنارفنک  زکرم  رلرتنک  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتفه کی  رثکادح  یزادنا  هار  بصن و  تلهم  هدننک و  نیمات  اب  یزادنا  هار  بصن و  یتناراگ و  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32505536-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 15 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5618421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک سنارفنک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 6262

تنرتنیا تنرتنیا عیرس   عیرس دناب   دناب ودود   رتور   رتور تنوپ   تنوپ سسکا   سسکا   D-Link  AC1200  Wi-FiD-Link  AC1200  Wi-Fi مراهچ   مراهچ ملق   ملق ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   - تنرتنا عیرس  دناب  ود  رتور  تنوپ  سسکا   D-Link AC1200 Wi-Fi مراهچ ملق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095143000221 زاین :  هرامش 

نادابآ تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
یشط روپاضر  هبیبح  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   GENS لدم  GB 32 یرومم شلف  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/13 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وسارف  هنایار  عیانص  هدنزاس  عجرم  دنایب  یتراجت  مان   BMK-4550RF لدم میس  یب  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 
وسارف هنایار  عیانص 

تس 1 دادعت : 
1401/06/13 زاین :  خیرات 

یفجن الیل  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960G-24TC-L لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/13 زاین :  خیرات 
یفجن الیل  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   GLC-SX-MM لدم یرتویپماک  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/06/13 زاین :  خیرات 

تآرم نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS هدنزاس عجرم   N122.5CLA5 دک  Nexans-SC-LC-MM لدم  m 5 یرون ربیف  دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
نیچ هدنزاس  روشک  ماگشیپ 

ددع 4 دادعت : 
1401/06/13 زاین :  خیرات 

تامدخ هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   D-Link هدنزاس عجرم   D-Link یتراجت مان   DWL-8610AP لدم هنایار  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 
یزیا یرتویپماک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/13 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زادعب باسح  هیوست  ییاراد  هرادا  یهاوگاب  هدوزفا  شزراو  تایلام  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه  نادابآ  تفن  ناتسرامیب  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدازیلع سدنهم  اب 09166332295  سامت  یراک  زور  کیتامروفنا 30 ینف  لوئسم  دیئاتو  الاک  لیوحت 

6316841111 یتسپ :  دک  ینیمخ ، )  ماما  تفن ( تکرش  ناتسرامیب  ( قباسروپاش  ) یرظتنمدیهش نابایخ  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53220634-061  ، 532306-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

532306-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادنورا 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   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5618433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DSD هکبش مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یمن  دیئات  دروم  نیزگیاج  یالاک 

درادن تقباطم  هدش  تساوخرد  یاه  متیآ  اب  هدوب و  هباشم  افرص  هدش  هئارا  دک  ناریا 
1101093567000057 زاین :  هرامش 

نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ غرمیس  نامراب  هدننک  هضرع  عجرم   CLASH BATTRY یتراجت مان   HSV300 لدم رورس  شک  یرطاب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  هدش ،  تسویپ  تساوخرد  قباطم  تسیاب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب و  یم  نیوخراد  یتفن  تیاس  رد  نادنورا  زاگ  تفن و  تکرش  رابنا  الاک :  لیوحت  لحم 

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

32123128-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش تساوخرد   تساوخرد یاه   یاه متیآ   متیآ اباب   وو   هدوب   هدوب هباشم   هباشم افرص   افرص هدش   هدش هئارا   هئارا دکدک   ناریا   ناریا دشاب   دشاب یمن   یمن دیئات   دیئات دروم   دروم نیزگیاج   نیزگیاج یالاک   یالاک   DSDDSD  هکبش هکبش مالقا   مالقا ناونع : : ناونع
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یرادا تلادع  ناوید   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5618442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اواک سا 60  یپ  وی  هاگتسد  کی  سیورس  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004836000083 زاین :  هرامش 

یرادا تلادع  ناوید  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

سیورس 1 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دیئامرف لصاح  سامت  هداز  نسح  سدنهم  - 51205827 نفلت هرامش  اب  سا  یپ  وی  هاگتسد  زا  دیدزاب  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4114143716 یتسپ :  دک  یربخم ،  یراتس خ  دیهش  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46044146-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46044146-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5618459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اواک اواک   6060 ساسا   یپیپ   ویوی   هاگتسد   هاگتسد کیکی   سیورس   سیورس وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 6565

لیابوم لیابوم لانگیس   لانگیس هدننک   هدننک تیوقت   تیوقت وو   هدننک   هدننک رارکت   رارکت ناونع : : ناونع 6666
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لیابوم لانگیس  هدننک  تیوقت  هدننک و  رارکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000371 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یئاضر میرم  هدننک  هضرع  عجرم   COMBA یتراجت مان   MHz 900 سناکرف  W 130 ناوت  RD-9120 لدم لیابوم  جاوما  رتیپیر  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

یداحتا دمحا  هدننک  هضرع  عجرم   DELTA LINK یتراجت مان   ANTENA 31DB لدم لاتیجید  هدنریگ  نتنآ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
یئاضر میرم  هدننک  هضرع  عجرم   COMBA یتراجت مان   MHz 1800 سناکرف  W 130 ناوت  RD لدم لیابوم  جاوما  رتیپیر  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

SHENZHEN HQT SCIENCE AND TECHNOLOGY هدنزاس عجرم   HQT یتراجت مان   TH-6000p لدم میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  هعطق  نتنآ  الاک :  مان 
رتم جاوما  اند  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CO.LTD

ددع 3 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

یتارباخم و عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   KSNITCINC یتراجت مان   NPSD-5G30 2x2 لدم یتارباخم  هدنریگ  هدنتسرف و  نتنآ  الاک :  مان 
ناهج فصن  ماسایک  یطابترا 

ددع 3 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

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

نامزمه ینفداهنشیپ  ندومن  تسویپ  - دندرگیم لاطبا  یجراخ  تاداهنشیپ  هیلکو  هدوب  یناریا  یالاکدیرخاب  تیولوا  - دنشابیم هباشماهدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09171443064 دشابیم ناگدننک  نیمأت  هدهعرب  یتسپ  یاه  هنیزه  یمامت  - ددرگیم لاطبا  یداهنشیپ  خرن  تروصنیاریغرد  هدوب  یمازلا  یلامداهنشیپ  هئارااب 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31921130-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  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 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

5618506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767
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یتسویپ لیاف  قبط  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001079000018 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یمان ناوت  ردآ  هدننک  هضرع  عجرم  یمان  ناوت  ردآ  هدنزاس  عجرم  وکردآ  یتراجت  مان   ATNS لدم قرب  لباک  ینیس  هدنرادهگن  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NKR وزوسیا تنویماک  ءالخ  گنلیش  یدنبرمک  تسب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/09 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16YO20 لدم  m 7 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

قرش ترامع  نارتسگ  ریوصت  زیهجت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان  یکیرتکلا  هکبش  تالاصتا  دربراک   Cat6 تروپ لماک 24  لنپ  چپ  الاک :  مان 
تس 4 دادعت : 

1401/06/09 زاین :  خیرات 
یمزراوخ یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 21305  یزلف  سنج  هکبش  روتکناک  چناپ  راچآ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

ورشیپ لاصتا  رمیلپ  هدننک  هضرع  عجرم   110x2 in زیاس یکیتسالپ  یدنبرمک  تسب  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/06/09 زاین :  خیرات 
یدیفسلگ یئاجر  دیجم  هدننک  هضرع  عجرم  ولبات  دنیآرف  یتراجت  مان  لدم 200   200x30x10 cm زیاس یزلف  سنج  لباک  ینیس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

متسیس ایاپ  هدننک  هضرع  عجرم  کر  ینیم  لدم   cm 60 قمع  U 12 عافترا وشزاب  لغب  لنپ  یراوید   in 19 درادناتسا کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/09 زاین :  خیرات 
ناروآون هنیهب  ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   PBN هدنزاس عجرم   cm 30 یددع یکیتسالپ 1  هتسب   CAT6 UTP لدم دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 130 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

یرصان یضترم  هدننک  هضرع  عجرم   NETIAN_RIC یتراجت مان  یرتم  یلور  هتسب   CAT6-SFTP لدم  CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 
رتم 700 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3517713111 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  تکرش  ولیس  یصاصتخا  هداج  رنهاب  دیهش  نابایخ  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327713-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327264-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5618733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاررقم  طباوض و  حرش  قباطم  یلزنا   pc زکرم لرتنک  سسکا  متسیس  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000896 زاین :  هرامش 

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

هعومجم 1 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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 10 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5618780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سانشراک 07132314207 هرامش.تیفیک  اب  یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک - شیپ  تروصب  لمح  یتارباخم - مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000728 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشیپ  رد  مالقا  زیر  هدش و  دراو  دک  ناریا  رد  لک  تمیق.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  الاک  هیهت  یارب  کالم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روکذم  تکرش  تساوخرد  هب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  را  مادک  ره  هئارا  مدع  تروص  رد   . ددرگ یراذگراب 

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138341-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

pcpc زکرم   زکرم لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

یتارباخم یتارباخم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاس 1401/6/1هرامش رد  جرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ینف 1401/6/6عبنم داهنشیپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5618966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PCB 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

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31-0047121 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/06/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5619026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DS-6ANALOG 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5617114 حرشب  زاس  هریخذ  هاگتسد  هکبش و  تحت  هحفص 73)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزاجم5617134 راب  نالعا  یزادنا  هحفص 13)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5617365 مرن  ناوخ و  کالپ  متسیس  هحفص 55)ییاجباج  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5617523 حرشب  زاس  هریخذ  هکبش و  تحت  هحفص 73)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

PCBPCB ناونع : : ناونع 7070

DS-6ANALOGDS-6ANALOG نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7171
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5617540controller cpu board و k thermistor kit هحفص 19)مالقا یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5617585apnوmpls یزاس هچراپکی  هکبش  یزادنا  هحفص 13)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف5618062 سنسیال  هحفص 13)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاتیجید5618099 نفلت  زکرم  یرازفا  مرن  یناسر  زور  هب  یا و  هرود  تراظن  ریمعت  یرادهگن  هحفص 13)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 13)نویساموتا5618423 یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تکرح5618503 نیح  نیزوت  هناماس  تاعالطا  طخرب  لاسرا  یرادهگن و  هحفص 55)ینابیتشپ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یپاچ5618630 یکینورتکلا و  تروص  هب  یلصف  هیرشن  پاچ  نیودت و  یارب  رواشم  هحفص 13)باختنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5618708P/F SHINKAWA MONITORING SYSTM(19 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5617304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DIGITAL INDICATOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
MCR-WAY ISOLATION AMPLIFIRE

1101092134000497 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یدیمح دلاخ  هدننک  هضرع  عجرم   UMRS یتراجت مان   D117 لدم  60x60 cm داعبا لاتیجید  رگشیامن  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
یرگسع یلعدمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PRIMARE یتراجت مان   I31 لدم  W 100 ناوت راد  لرتنک  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یلام  ینفداهنشیپ  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  ای  هدنشورف  -2

.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا  -3
.تسا تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تیش  اتید  -4

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37291034-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد لرتنک   لرتنک ریاف   ریاف یلپمآ   یلپمآ -- لاتیجید لاتیجید رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 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

5617557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیورس هناخرادبآ و  یاهراوید  فقس و  لماک  بیرخت  نیمزریز و  هقبط  یلخاد  یاهراوید  یروآ  عمج  بیرخت و  لماش - : هبعش  یزاسزاب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... هلپ و هار  یاضف  داجیا  تهج  فقس  بیرخت  فکمه و  هقبط  رد  یتشادهب 

لیاف قبط  درکرهش  نیسح ع  ماما  هبعش م  یلخاد  یاضف  یزاس  زاب  ماجنا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  ناتسا چ و ب  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا 
.دیامن مادقا  تسویپ 

1101003340000040 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  یرایتخب  لاحمراهچ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
دحاو  1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
درک رهش  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  لیوحت :  لحم 

لیاف قبط  درکرهش  نیسح ع  ماما  هبعش م  یلخاد  یاضف  یزاس  زاب  ماجنا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  ناتسا چ و ب  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن مادقا  تسویپ 

8817715141 یتسپ :  دک  مرحم ،  نادیم 12  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32225116-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32240164-038 :: 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  2222   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یشاقن یشاقن وو   گنر   گنر هیهت   هیهت - - ledled  لنپ لنپ هیهت   هیهت -- کنات کنات شالف   شالف بصن   بصن وو   هیهت   هیهت -- یلخاد یلخاد یاهراوید   یاهراوید یروآ   یروآ عمج   عمج وو   بیرخت   بیرخت هبعش :  :  هبعش یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 7373

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

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

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

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

5617144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم لصفنم  یحاون  نیوزق و  رهش  راهچ  هقطنم  یکیفارت  تاموزلم  یرادهگن  ریمعت و  بصن ، هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091174000016 زاین :  هرامش 

نیوزق کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لمح و ،  نامزاس  ناوناب  ناتسوب  بنج  بیرج  رازه  ناتسلگ  نابایخ  یادتبا  ادخهد  راولب  قباس  ییاباب  دیهش  نادیم  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3413949191 یتسپ : 

33356481-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33356483-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم لصفنم   لصفنم یحاون   یحاون وو   نیوزق   نیوزق رهش   رهش راهچ   راهچ هقطنم   هقطنم یکیفارت   یکیفارت تاموزلم   تاموزلم یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت بصن ، ، بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 14 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5617170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسکوپا ییزجود  بسچ  اب  دزی  رهش  حطس  رد  یسکات  سوبوتا و  هاگتسیا  یارب  رایتخا  رد  یا  هبرگ  مشچ  ددع  بصن 8000  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هار ترازو  هیدات  هدنراد  ایرآ  یمیش  ابص  تکرش  تخاس 

1101095386000003 زاین :  هرامش 
دزی یرادرهش  رفاسم  وراب  لقن  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 8000 دادعت : 

1401/08/13 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ابص تکرش  تخاس  یسکوپا  ییزجود  بسچ  اب  دزی  رهش  حطس  رد  یسکات  سوبوتا و  هاگتسیا  یارب  رایتخا  رد  یا  هبرگ  مشچ  ددع  بصن 8000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن ارجا  هب  مادقا  دات  زا  سپ  دسرب و  نامزاس  رظان  تیور  هب  دیاب  رظن  دروم  بسچ  ارجا ، زا  لبق  هک  هار  ترازو  هیدات  هدنراد  ایرآ  یمیش 

8917335981 یتسپ :  دک  تعنص ،  نادیم  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37304901-035  ، 37304900-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37200399-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسکوپا یسکوپا ییزجود   ییزجود بسچ   بسچ اباب   رهش   رهش حطس   حطس ردرد   یسکات   یسکات وو   سوبوتا   سوبوتا هاگتسیا   هاگتسیا یارب   یارب رایتخا   رایتخا ردرد   یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ ددع   ددع   80008000 بصن   بصن ناونع : : ناونع 7575

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

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

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

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

5617177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم لصفنم  یحاون  نیوزق و  رهش  هس  هقطنم  یکیفارت  تاموزلم  یرادهگن  ریمعت و  بصن ، هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091174000015 زاین :  هرامش 

نیوزق کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لمح و ،  نامزاس  ناوناب  ناتسوب  بنج  بیرج  رازه  ناتسلگ  نابایخ  یادتبا  ادخهد  راولب  قباس  ییاباب  دیهش  نادیم  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3413949191 یتسپ : 

33356481-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33356483-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5617209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم لصفنم  یحاون  نیوزق و  رهش  ود  هقطنم  یکیفارت  تاموزلم  یرادهگن  ریمعت و  بصن ، هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091174000014 زاین :  هرامش 

نیوزق کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لمح و ،  نامزاس  ناوناب  ناتسوب  بنج  بیرج  رازه  ناتسلگ  نابایخ  یادتبا  ادخهد  راولب  قباس  ییاباب  دیهش  نادیم  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3413949191 یتسپ : 

33356481-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33356483-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم لصفنم   لصفنم یحاون   یحاون وو   نیوزق   نیوزق رهش   رهش هسهس   هقطنم   هقطنم یکیفارت   یکیفارت تاموزلم   تاموزلم یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت بصن ، ، بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 7676

هطوبرم هطوبرم لصفنم   لصفنم یحاون   یحاون وو   نیوزق   نیوزق رهش   رهش ودود   هقطنم   هقطنم یکیفارت   یکیفارت تاموزلم   تاموزلم یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت بصن ، ، بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 7777

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

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

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

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

5617236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم لصفنم  یحاون  نیوزق و  رهش  کی  هقطنم  یکیفارت  تاموزلم  یرادهگن  ریمعت و  بصن ، هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091174000013 زاین :  هرامش 

نیوزق کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لمح و ،  نامزاس  ناوناب  ناتسوب  بنج  بیرج  رازه  ناتسلگ  نابایخ  یادتبا  ادخهد  راولب  قباس  ییاباب  دیهش  نادیم  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3413949191 یتسپ : 

33356481-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33356483-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسرهش  دابآ  ترصن  یرایهد   :: 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 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

5617241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت قبط  نیریز  حطس  ندرک  زیمت  رتم و  مین  ضرعو  رتم  لوط 10  هب  هاگتعرس  ددع  یزیمآ 40 گنر  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.یتسویپ

1101095846000024 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسرهش  دابآ  ترصن  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 200 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

زربلا رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم راکنامیپ  هدهع  هب  درز  دیفس و  یکیفارت  گنر  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  تاحیضوت  و 

3431338588 یتسپ :  دک  یا ،  هنماخ  هلا  تیآ  راولب  یاهتنا  دابآ  ترصن  یاتسور  زربلا  ناتسرهس  زربلا ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32753761-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32753807-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم لصفنم   لصفنم یحاون   یحاون وو   نیوزق   نیوزق رهش   رهش کیکی   هقطنم   هقطنم یکیفارت   یکیفارت تاموزلم   تاموزلم یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت بصن ، ، بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 7878

هاگتعرس هاگتعرس ددع   ددع 4040 یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7979

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

6/1401/11404 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 13   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5617344 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/06/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( هدزابدوز - ینیرفآزاب  ) رسایرامع لاک  هیشاح  یزاس  نمیا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر دقافنامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ -  1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر دقافیربارت  هار و  ناراکنامیپ -  2

شش هقطنم  یرادرهش  یزادرپراک  دحاو  موس  هقبط  مشیربا  یراجت  عمتجم  یلامش 14/4  رویرهش  هدفه  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

یلخاد 109  33644070 :: نفلت :: ets.mashhad.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

شرورپ شزومآ و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5617365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شرورپ شزومآ و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  انیب  رازفا  مرن  ناوخ و  کالپ  متسیس  ییاجباج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000162 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شرورپ ،  شزومآ و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  - هیمس شبن  - ینرق دبهپس  نابایخ  - یسودرف نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599958111

82282843-021  ، 82282870-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88805415-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیشاح هیشاح یزاس   یزاس نمیا   نمیا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 8080

رازفا رازفا مرن   مرن وو   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ متسیس   متسیس ییاجباج   ییاجباج ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5617413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود هیاپ  ددع  ددع POE و 6  هارمه 6  هب  یریوصت  تراظن  نیبرود  ددع  دیرخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001044000387 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاحیضوت  حرشب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7156937148 یتسپ :  دک  یا ،  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  دابآ ، لضف  زا  رتالاب  سردم ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37277683-071  ، 37270280-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37270285-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود هیاپ   هیاپ ددع   ددع   66 وو     POEPOE  ددع ددع   66 هارمه   هارمه هبهب   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود ددع   ددع   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جوسای 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 13 -  ات   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5617478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . یا هروک  گنر  مین - قرو  .ددع  هزیناولاگ 200  تسب  هارمه  هب  هجرد 1  گنربش  جرد  داعبا 33*83 و  رد  یرهش  رباعم  یزلف  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاس یسدنهم 7  هدر  کیتاتسا  ورتکلا  گنربش 

1101005697000067 زاین :  هرامش 
دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  جوسای  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کیفارت راومه  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  هدنهد  رادشه  دربراک  یزلف  سنج   cm 90 زیاس ثلثم  لکش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
سرگاز

ددع 200 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

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

هدهع هب  لمح  هنیزه  نمض  رد  دشاب .  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هنیزه  تدوع و  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  هیهت  تیفیک  نیرتهب  اب  رظن  دروم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات 

7591773539 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  ینیمخ  ماماراولب  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33231017-074  ، 33231024-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231017-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ثلثم ثلثم لکش   لکش یکیفارت   یکیفارت ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات 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 88 ھحفص 62 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/54nzz4f9ez2gz?user=37505&ntc=5617478
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5617478?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دهشم هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

6/1401/9190 :: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش دانسا تفایرد  نایاپ  خیرات  - 1401/05/31 عورش :  نامز   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/06/0513:00:00

mashhad.ir :: عبنم 13:00:001401/06/05عبنم ات :  داهنشیپ  لیوحت  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5617550 :: هرازه هرازه 1401/06/0610:00:00دکدک   تاکاپ :  ییاشگزاب  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دقن دنورا -) - انیسروپ - یداباکسب - زیرهم - رح  ) ور هراوسربعم  یضرع  یشک  طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیفارت لقن و  لمح و  یدنب :  هقبط 

ناگیار دانسا :  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 : اه هتشر 

هبتر دقاف  نامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ -   1
هبتر دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ -   2

 --- ناشورف گنر  ناگدنشورف -   3

یلخاد  33644070 نفلت :  شش  هقطنم  یرادرهش  یزادرپراک  دحاو  موس  هقبط  مشیربا  یراجت  عمتجم  یلامش 14/4  رویرهش  هدفه  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ
109

:: نفلت تیاس ets.mashhad.irنفلت دانسا : تفایرد  لحم   :: 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

مالیا هاگدورف   :: 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 09 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5617554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  تاحیضوت  تاصخشم و  مامت  -2 .مالیا هاگدورف  نیعبرا  تقوم  زابور  گنیکراپ  ( سیب  ) ساسا تایلمع  یارجا  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم 

1101001409000022 زاین :  هرامش 
مالیا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هطوحم یزاسهدامآ  بیرخت و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/06/13 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت  تاصخشم و  مامت  -2 .مالیا هاگدورف  نیعبرا  تقوم  زابور  گنیکراپ  ( سیب  ) ساسا تایلمع  یارجا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6935148111 یتسپ :  دک  مالیا ،  یادهش  هاگدورف  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32236806-084  ، 32236803-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32236803-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ورور هراوسربعم   هراوسربعم یضرع   یضرع یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 8484

تقوم تقوم زابور   زابور گنیکراپ   گنیکراپ (( سیب سیب  ) ) ساسا ساسا تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mashhad.ir :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5617569 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رح راولوب  یگدنز و  ترصن - تشهبیدرا - اجر - یاه  ناتسوب  هخرچود  هژیو  ریسم  یزاسزاب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکیفارت تازیهجت  ناگدنشورف  هبتر - دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ  هبتر - دقاف  نامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزادرپراک دحاو  موس  هقبط  مشیربا  یراجت  عمتجم  یلامش 14.4  رویرهش  هدفه  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

یلخاد 109  33644070 :: نفلت :: ets.mashhad.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

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 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

5617572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی رهش  حطس  رد  یسکات  سوبوتا و  هاگتسیا  یارب  رایتخا  رد  یا  هبرگ  مشچ  ددع  بصن 8000  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095386000004 زاین :  هرامش 

دزی یرادرهش  رفاسم  وراب  لقن  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 8000 دادعت : 
1401/08/13 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ابص تکرش  تخاس  یسکوپا  ییزجود  بسچ  اب  هک  رهش  حطس  رد  یسکات  سوبوتا و  هاگتسیا  یارب  رایتخا  رد  یا  هبرگ  مشچ  ددع  بصن 8000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن ارجا  هب  مادقا  دات  زا  سپ  دسرب و  نامزاس  رظان  تیور  هبرظن  دروم  بسچ  ارجا  زا  لبق  ددرگ و  بصن  هار  ترازو  هیدات  هدنراد  ایرآ  یمیش 

8917335981 یتسپ :  دک  تعنص ،  نادیم  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37304901-035  ، 37304900-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37200399-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه ناتسوب   ناتسوب هخرچود   هخرچود هژیو   هژیو ریسم   ریسم یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 8686

یسکات یسکات وو   سوبوتا   سوبوتا هاگتسیا   هاگتسیا یارب   یارب رایتخا   رایتخا ردرد   یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ ددع   ددع   80008000 بصن   بصن ناونع : : ناونع 8787
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دهشم هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

6/1401/11405 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/0513:00:00هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم :: 13:00:001401/06/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5617613 :: هرازه هرازه :: 1401/06/0610:00:00دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هدزابدوز - ینیرفآزاب  ) دابآریما لاک  هیشاح  یزاس  نمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ناگیار دانسا :  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر دقاف  هبتر  لقادحنامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ -  هتشر  1

هبتر دقاف  هبتر  لقادحیربارت  هار و  ناراکنامیپ -  هتشر  2

شش هقطنم  یرادرهش  یزادرپراک  دحاو  موس  هقبط  مشیربا  یراجت  عمتجم  یلامش 14/4  رویرهش  هدفه  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

یلخاد 109  33644070 نفلت :   :: نفلت :: ets.mashhad.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

دهشم هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

6/1401/11297 هرامش :   :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5617618 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/06/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( انیسروپ - دنورا - یداباکسب - زیرهم - رح  ) ور هراوس  ربعم  یروحم  یشک  طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

گنر ناگدنشورف -  یکیفارت -  تازیهجت  ناگدنشورف -  هتشر  یربارت -  هار و  ناراکنامیپ -  هبتر  دقاف  نامتخاس -  هینبا و  ناراکنامیپ -  هبتر  دقاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناشورف

تیاس دانسا : تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
یلخاد 109  33644070 نفلت :  شش  هقطنم  یرادرهش  یزادرپراک  دحاو  موس  هقبط  مشیربا  یراجت  عمتجم  یلامش 14/4  رویرهش  هدفه  هدننک :  رازگرب  سردآ 

:: نفلت :: ets.mashhad.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

هیشاح هیشاح یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 8888

ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 8989
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ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون 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

5617738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هار سیلپ  یهاگساپ  یتایلمع و  ناوت  تیوقت  حرط  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003469000060 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 
مالقا حرش 

هاگتسد دادعت 3  چنیا  یگنر 32  نویزولت 
هاگتسد دادعت 1  یزاگ 18000  رلوک 

هاگتسد  دادعت 100  یرفسف  یناتسبات  هقیلج 
یهگا لصا  رد  لماک  تاعالطا  ..و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819613831 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  یوربور  تشدلگ -  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-066  ، 33408030-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403808-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرفسف یرفسف یناتسبات   یناتسبات هقیلج   هقیلج یزاگ -  -  یزاگ رلوک   رلوک یگنر - - یگنر نویزولت   نویزولت ناونع : : ناونع 9090
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انزا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5617817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

50*50 و50*35 ینتب یسرپ  لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050215000005 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  انزا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
داگراساپ یناک  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   35x50x12 cm زیاس ینتب  یسرپ  ویناک  لودج  الاک :  مان 

ددع 2000 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

داگراساپ یناک  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   50x50x15 cm زیاس ینتب  یسرپ  لودج  الاک :  مان 
ددع 3500 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6871965147 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  نادیم  انزا ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43422165-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43423058-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5617965 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناتسمز یرادهار  تایمع  تهج  کمن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001044000381 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاحیضوت  حرشب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7156937148 یتسپ :  دک  یا ،  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  دابآ ، لضف  زا  رتالاب  سردم ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37277683-071  ، 37270280-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37270285-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

3535 ** 5050 وو   5050 ** 5050 ینتب ینتب یسرپ   یسرپ لودج   لودج ناونع : : ناونع 9191

یناتسمز یناتسمز یرادهار   یرادهار تایمع   تایمع تهج   تهج کمن   کمن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292
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سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5618031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شک روحم  تباث  لوکساب  هاگتسدکی  یرادرب  هرهب  یزادنا و  هار  بصن و  لمح  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001044000383 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاحیضوت  حرشب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7156937148 یتسپ :  دک  یا ،  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  دابآ ، لضف  زا  رتالاب  سردم ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37277683-071  ، 37270280-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37270285-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شکشک روحم   روحم تباث   تباث لوکساب   لوکساب هاگتسدکی   هاگتسدکی یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح   لمح دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 9393

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

یوضر 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

5618503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم ) هار سیلپ  زیهجت  رهمداش و  هار  هس  تکرح  نیح  نیزوت  هناماس  تاعالطا  طخرب  لاسرا  یرادهگن و  ینابیتشپ ، " مالعتسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ لیاف  تاصخشم 

1101001423000082 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158440 هرامشاب  یدسا  ینب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یراذگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرح تکرح نیح   نیح نیزوت   نیزوت هناماس   هناماس تاعالطا   تاعالطا طخرب   طخرب لاسرا   لاسرا وو   یرادهگن   یرادهگن ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ ناونع : : ناونع 9494

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5618755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تاصخشم  هشقن و  ساسا  رب  رتم  عافترا 10.2  هب  ینابایخ  ویتاروکد  غارچ  هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تسا  رکذ  نایاش 

1101090802000002 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  هجشمک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رف یلامج  اضردمحا  هدننک  هضرع  عجرم  ناهج  شقن  تیال  کت  یتراجت  مان  وترپ  لدم   m 9 زیاس یدالوف  سنج  ینابایخ  غارچ  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 33 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
راوخرب رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8359113138 یتسپ :  دک  هچشمک ،  یرادرهش  مرکا -  یبن  راولب  یادتبا  هچشمک -  رهش  راوخرب -  ناتسرهش  ناهفصا -  راوخرب ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45480430-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45480488-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دکدک ناریا   ناریا زازا   تسا   تسا رکذ   رکذ نایاش   نایاش تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   هشقن   هشقن ساسا   ساسا ربرب   رتم   رتم   10 .210 .2 عافترا   عافترا هبهب   ینابایخ   ینابایخ ویتاروکد   ویتاروکد غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم

9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5617494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  ساسا  رب  رکناد  ییوشک  کیتاموتا  برد  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000443 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راد ندعم  یاقآ  یگنهامه  .تسا  یمازلا  داتس  هناماس  رد  مرف  یراذگراب  لحم و  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09123966640

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84184916-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14011842 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5618221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/23 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
bonfigli ناشن اب  سکبریگ  روتومورتکلا  فیدر  کی  نیمات  ناونع : 

14011842 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/09/06 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش ساسا   ساسا ربرب   رکناد   رکناد ییوشک   ییوشک کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9696

bonfiglibonfigli ناشن   ناشن اباب   سکبریگ   سکبریگ روتومورتکلا   روتومورتکلا فیدر   فیدر کیکی   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( هر  ) یدرجورب یمظعلا  هلا  هیآ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5618480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع تاقلعتم 2  مامت  رادروتوم و   T107 یمرها هس  یا  هلیم  تیگ  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع تیگ 2  یارب  تاقلعتم  ددرت و  تبث  هاگتسد  - 2

1101004268000027 زاین :  هرامش 
( هر  ) یدرجورب یمظعلا  هلا  هیآ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

قیقد لرتنک  یاه  هناماس  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  ناژد  یتراجت  مان  یمرها  هس  لدم  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشابیم تخادرپ  لباق  هزور  ینامز 25  هزاب  رد  هطوبرم  دحاو  دات  زادعب  روتکاف  غلبم  ددرگ ، تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  یعاجش  یاقآ  هرامش 09166620146  اب  زاین  تروص  رد  دشاب  یم  هاگشناد  رد  لیوحت  دشابیم و  هدنشورف  هدهع  رب  اه  هنیزه  هیلک 

6919969411 یتسپ :  دک  یتسپ 167 ،  قودنص  دابآ  مرخ  درجورب  هداج   رتمولیک 3 درجورب - درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42468320-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42468223-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52453457 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/07هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/06/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5618528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کج یگلک  زویلک   CLEIVES 145 X 110 X 60 MM یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یناتسا   :: 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

رازفا5617365 مرن  ناوخ و  کالپ  متسیس  هحفص 55)ییاجباج  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

تاقلعتم تاقلعتم وو   ددرت   ددرت تبث   تبث هاگتسد   هاگتسد تاقلعتم   - - تاقلعتم مامت   مامت وو   رادروتوم   رادروتوم   T 107T107  یمرها یمرها هسهس   یایا   هلیم   هلیم تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 9898

کجکج یگلک   یگلک زویلک   زویلک   CLEIVES 145 X 1 10  X 60  MMCLEIVES 145 X 1 10  X 60  MM ناونع : : ناونع 9999
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5617114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرشب  زاس  هریخذ  هاگتسد  هکبش و  تحت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003108000186 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جردالاک لیوحت  لاسرا و  اب  طبترم  یاه  هنیزه  الاک و  لک  عمج  تروصب  تمیق  .هطوبرم  روتکاف  الاک و  لماک  لیوحت  خیرات  زا  سپ  هامکی  ات  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش جرد  وگخساپ  درف  هارمه  نفلت  .ددرگ 

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

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

37274011-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرشب   حرشب زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد وو   هکبش   هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب   :: 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   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5617157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

برد لیوحت  کناب و  ناسانشراک  دات  دروم  یتسویپ  دادعت  تاصخشم و  اب  تسویپ  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کناب لحم 

1101001064000020 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

کناب لحم  برد  لیوحت  کناب و  ناسانشراک  دات  دروم  یتسویپ  دادعت  تاصخشم و  اب  تسویپ  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3416619533 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  بعش  روما  هرادا  نامتخاس  رهشمرخ  راولب  یادتبا  صع  یلو  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33554810-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554810-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

برد برد لیوحت   لیوحت وو   کناب   کناب ناسانشراک   ناسانشراک دات   دات دروم   دروم یتسویپ   یتسویپ دادعت   دادعت وو   تاصخشم   تاصخشم اباب   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
کناب کناب لحم   لحم

10 110 1
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سراف ناتسا  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5617212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ طیارشو  تسیل  هب  تیانع  اب  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  ارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004517000002 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریاس هارمه  هب  اضماو  لیمکتزا  سپ  تسویپ  تمیق  داهنشیپ  مرف  یتسیابیم  هک  دشاب  یم  تسویپ  تسیل  لمع  کالم   ، مرتحم هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دراد ار  زاین  لاطبا  قح  رادیرخ   ، کرادم مرف و  یراذگراب  مدع  تروص  رد  دوش  لاسرا  هناماس  قیرطزا  یتساوخرد  کرادم 

دک تاعالطا ،  یروانف  تاطابترا و  لک  هرادا  ، زاریش یتسپ  هیحان 714  یناقوف  هقبط  هچوک 6 ، شبن  ترجه ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7145646595 یتسپ : 

32989805-071  ، 32980000-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32297564-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

5617479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دانسا  حرش  هب  نامراس  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000049000142 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   BC-600R لدم تباث  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/19 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ طیارشو   طیارشو تسیل   تسیل هبهب   تیانع   تیانع اباب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 102102

تسویپ تسویپ دانسا   دانسا حرش   حرش هبهب   نامراس   نامراس هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف  ثاریم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5617523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرشب  زاس  هریخذ  هکبش و  تحت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003108000187 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراددوخ هباشم  یالاک  نداد  تمیق  زا  .تسیمازلا  وگخساپ  درف  هارمه  نفلت  جرد  .هطوبرم  روتکاف  الاک و  تفایرد  خیرات  زا  سپ  ههامکی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن

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

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

37274011-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرشب   حرشب زاس   زاس هریخذ   هریخذ وو   هکبش   هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5617948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cran 3s zhiyun-tech crane 3s handhelld لدم یرادربملیف  نیبرود  ریگشزرل  تسا -  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
stabilize

1101001038000070 زاین :  هرامش 
یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناهاپس نامیس   ZAA2000-2 لدم نامیس  تعنص  هروک  هتسب  رادم  نیبرود  هیاپ  هدنرادهگن  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

سامت 86711740 نفلت  الاک  لماک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  باسح 10  هیوست  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  باهذ  بایا و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
فادارم

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

86711740-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: 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

هذیا 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 13 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5617980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق داهنشیپ  مرف  رد  یتسویپ  تسیل  کچ  قبط  اه  نیبرود  رورس و  قاتا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093276000028 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  هذیا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

هذیا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلاس کی  یتناراگ  یاراد  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6391975336 یتسپ :  دک  هذیا ،  یرادرهش  یناقلاط –  نابایخ  هذیا –  هذیا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43622818-061  ، 43622019-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43623092-061 :: 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

cran 3s  zhiyun- tech crane 3s  handhelld s tabilizecran 3s  zhiyun- tech crane 3s  handhelld s tabilize لدم   لدم یرادربملیف   یرادربملیف نیبرود   نیبرود ریگشزرل   ریگشزرل ناونع : : ناونع 105105

اهاه نیبرود   نیبرود وو   رورس   رورس قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناگزمره ناتسا  حانج  یرادرهش   :: 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 15 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5618512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ ءاهب  مالعتسا  حرش  هب  یریوصت  شیاپ  یرهش و  ناوخ  کالپ  یاه  نیبرود  لکد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092396000006 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  حانج  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریبدت  وات  نیهب  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   BT-SS3-18L لدم  m 18 عافترا هیاپ  یاتسیا 3  دوخ  یتارباخم  لکد  الاک :  مان 

ریبدت وات  نیهب  یسدنهم 
ددع 3 دادعت : 

1401/06/06 زاین :  خیرات 
یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/06/06 زاین :  خیرات 

کتسب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  تسویپ  هب  تسیاب  یم  ءاهب  مالعتسا  گرب  رد  هدش  رکذ  تادنتسم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7961143355 یتسپ :  دک  حانج ،  یرادرهش  - یرادرهش نابایخ  - حانجرهش - ناگزمره سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44344061-076  ، 44344161-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44344161-076 :: 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

رازفا5617365 مرن  ناوخ و  کالپ  متسیس  هحفص 55)ییاجباج  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نیبرود5617413 هیاپ  ددع  ددع POE و 6  هارمه 6  هب  یریوصت  تراظن  نیبرود  ددع  هحفص 55)دیرخ 6  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ وو   یرهش   یرهش ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود لکد   لکد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 107107

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 " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لزید نمهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

simatender.ir :: عبنم :: 1401/06/04عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5618955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

bms رتمکرت یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

bms :: 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

5618955bms هحفص 79)رتمکرت )  bmsbms

(( 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

رورس5618499 قاتا  قیرح  افطا  هحفص 26)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5617628 ءافطا  متسیس  هحفص 26)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس5618499 قاتا  قیرح  افطا  هحفص 26)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

bmsbms رتمکرت   رتمکرت ناونع : : ناونع 108108

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 دادعت  33   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

قاتا5618417 قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ هحفص 26)تامدخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دودح5618435 اب  درادناتسا  ریذپ  سردا  تروصب  متسیس  شخب 3 - قیرح  مالعا  متسیس  یارجا 
یزادنا هار  بصن و  تاقالعتم و  یمامت  هارمه  هب  ( پول 4) قیرح مالعا  لرتنک  زکرم  روتکتد و  25

هحفص 26) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5619097 مالعا  ییانشور و  متسیس  حالصا  هحفص 7)نیمات و  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   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5618483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  ریداقم و  تسرهف  قبط  دزی  ناتسا  نشیک  ولاک  یاه  نلاس  لرتنک  سسکا  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001022000115 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسرهف لک  تمیق  دیامن و  یراذگراب  هناماس  رد  ار  اضما ) رهم و   ، تمیق  ) هدش لیمکت  ریداقم  تسرهف  هارمهب  تسویپ  کرادم  هیلک  یتسیاب  هدننک  نیمات  - 

دیامن مالعا  هناماس  رد  ار  یئاهن ) تمیق  تمیق - کی  طقف  طقف و  ) ریداقم
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ریداقم تسرهف  تسیل   1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یکناب  همان  تنامض  ذخا  یمسر و  دادرارق  دقع  هب  طونم  تایلمع  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تسوپی  هطوبرم  تامازلا  تاحیضوت و 
رف مرخ  یگنهامه 09133570079  نفلت 

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

37267003-035  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرزیل5618368 رگپاچ  هنایار -  هکبش  رتور  پات -  پل  هارمه  هحفص 33)هنایار  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تنرتنیا5618421 عیرس  دناب  ود  رتور  تنوپ  سسکا   D-Link AC1200 Wi-Fi مراهچ هحفص 33)ملق  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

نشیک5618483 ولاک  یاه  نلاس  لرتنک  سسکا  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 81)دیرخ ،  سسکا  ( سسکا

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

5618595، یمومع یاهرازفا  مرن  اهرازفا ، تخس  یرادهگن  ینابیتشپ و  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
هاگشناد یاهسلریاو  یلحم و  یاه  هکبش 

هحفص 7) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5618733pc زکرم لرتنک  سسکا  متسیس  بصن  هحفص 33)دیرخ و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

نشیک نشیک ولاک   ولاک یاه   یاه نلاس   نلاس لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 109109

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

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

زا 88 ھحفص 81 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

رازفا5617365 مرن  ناوخ و  کالپ  متسیس  هحفص 55)ییاجباج  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت5618512 شیاپ  یرهش و  ناوخ  کالپ  یاه  نیبرود  لکد  بصن  هحفص 73)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5618224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/23 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتکتد لاتم  ناونع : 

14012003 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/30 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکتد روتکتد لاتم   لاتم ناونع : : ناونع 1101 10

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5618444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهتسیل  تاصخشم  قبط  تباث  رایسزاگ و  تشن  روتکتد  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001264000099 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناسیآ کینورتکلا  ایوپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناسیآ  یتراجت  مان   GD110-C لدم نبرک  دیسکونوم  یرهش و  زاگ  تشن  هدنهد  رادشه  هاگتسد  الاک :  مان 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگدیق ، تسا هدنشورف  اب  نآ  بصن  رادیرخ و  تکرشات  الاک  لمح  یاه  هنیزه  ، تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  الاک  ، تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا مالعتسا  رد  تکرش  یارب  روتکاف  شیپ  تسویپ  ، دشدهاوخ تخادرپ  یرادا  لحارم  ندومن  یطو  بصنزا  سپ  الاک  یاهبو  یمازلاروتکافرد 

9415644888 یتسپ :  دک  لالقتسا ،  راولب  یقرش -  یناقلاط  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32263281-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263280-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: 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

5617466"SIMTRONICS" GAS DETECTOR(26 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ویتکا5618043 ویدار  روتکتد  صوصخم  تکوس  هحفص 26)درب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

روتکتد5618224 هحفص 82)لاتم  روتکتد  ( روتکتد

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

دودح5618435 اب  درادناتسا  ریذپ  سردا  تروصب  متسیس  شخب 3 - قیرح  مالعا  متسیس  یارجا 
یزادنا هار  بصن و  تاقالعتم و  یمامت  هارمه  هب  ( پول 4) قیرح مالعا  لرتنک  زکرم  روتکتد و  25

هحفص 26) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5618444 یاهتسیل  تاصخشم  قبط  تباث  رایسزاگ و  تشن  روتکتد  هحفص 82)هاگتسد  روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ یاهتسیل   یاهتسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تباث   تباث وو   رایسزاگ   رایسزاگ تشن   تشن روتکتد   روتکتد هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

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

زا 88 ھحفص 83 
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ناتسزوخ ناتسا  هذیا  یادهش  هاگنامرد   :: 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

5617048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروصرد.تسا هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   . تسا هدنشورف  هدهعرب ی  لمح  هیارک ی  / دوش هعجارم  یتسویپ  تسیل  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسا ههام  تخادرپ.دوشیم 1 عوجرم  دات  مدع 

1101091736000024 زاین :  هرامش 
هذیا ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   1PNS2600EU لدم زاس  هریخذ  هاگتسد   smartstor NAS 2 TB زاس هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دمیآ ساسارب  تمیقودمیآ  تبث  یتسیاب  اهتکرش   / تسا هدنشورف  هدهعرب ی  زکرمات  لمح  هیارک ی  / دوش هعجارم  یتسویپ  تسیل  هب  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشابیم تمیق  مالعا  هب  زاجمدمیآ  تیاس  یلصا  ناگدنیامنو  ناگدننکدیلوت  طقف  تسا  یمازلا  یتناراگ  / دشاب

6391835988 یتسپ :  دک  زاگ ،  هار  راهچ  زا  دعب  ینیمخ  ماما  خ  هذیا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43631180-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

13631170-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

smartstor NAS 2  TBsmartstor NAS 2  TB زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 1121 12

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

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

زا 88 ھحفص 84 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/x73uzbm7bjuqf?user=37505&ntc=5617048
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5617048?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ییافوکش یروآون و  قودنص   :: 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   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5617825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هظفاح تیابارت  هارمه 500  هب  IAP.NR-S24128R زاس هریخذ  هاگتسد  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093596000055 زاین :  هرامش 
ییافوکش یروآون و  قودنص  هدننک :  رازگرب 

هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   VTrak J630SDPE لدم زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   dual controller زاس هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

راد تدم  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  اب  یعوجرم  لاسرا و  هنیزه 

یتناراگ لاس  کی 
دنک تروپاس  دراه  ددع  لقادح 24  هاگتسد  ره 

1991913111 یتسپ :  دک  کالپ 24 ،  یقرش  دور  هدنیاز  نابایخ  سیدرپ  نابایخ  اردصالم  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42170851-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42170806-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: 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

5617048smartstor NAS 2 TB زاس هحفص 83)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

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

تسویپ5617114 حرشب  زاس  هریخذ  هاگتسد  هکبش و  تحت  هحفص 73)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هظفاح5617825 تیابارت  هارمه 500  هب  IAP.NR-S24128R زاس هریخذ  هاگتسد  هحفص 83)دیرخ 2  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

هظفاح هظفاح تیابارت   تیابارت   500500 هارمه   هارمه هبهب   IAP.NR-S24128RIAP.NR-S24128R زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113

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 " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاگدورف لک  هرادا  روشک -  یاه  هاگورف  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام ناتسا  یاه 

ناردنزام 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

5619077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .تسا  هدش  یراذگراب  هناماس  رد  الاک  ینف  تاصخشم  یراون -  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001407000046 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سیتاسیا تعنص  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم  سیتاسیا  تعنص  دمآرس  هدنزاس  عجرم   SSI-M3320 لدم لیتسا  سنج  یراون  دنب  هار  الاک :  مان 

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

رسمار رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیریگب سامت  یدیشمج 09120332559  سدنهم  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4845164811 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  یراس -  زان  تشد  هاگدورف  اکن -  هداج  یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55225414-011  ، 33245417-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33722404-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یراون5619077 دنب  هحفص 86)هار  دنب  ( دنب هار   هار

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یراون یراون دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 1141 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هاگشناد  یناسنا  مولع  تایبدا و  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5617570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی هجرد  بوغرم  لصا و  دوشیم  هداد  تدوع  تروصنیا  ریغ  رد  دشابن  یژراش  دشاب  یناریا  لصا  جیرتاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095210000010 زاین :  هرامش 

یناسنا مولع  تایبدا و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
کی هجرد  سنج  قباس  وسارف  مه  ربیک  وکست و  سوم  تسیل  قبط  الاک  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هتسب  29 دادعت : 

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

دعب باسح  هیوست  دشاب  بوغرم  ملاس و  ملالقا  دشاب و  هتشاد  رابتعا  یلم  هسانش  یداصتقا و  دک  یمسر  مه  روتکاف  لصا  یمسر و  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناخ نیسح  نفلت 09352697544  اب  لاوس  هنوگ  ره  زور   20

1434565643 یتسپ :  دک  یناسنا ،  مولع  تایبدا و  هدکشناد  نارهت  هاگشناد  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66404141-021  ، 66409539-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66491391-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاه5617336 شور  ریاس  دک و   QR هناماس هب  هاگتسد  دادعت 7000   ) یرهش نورد  یاه  یسکات  زیهجت 
تهج تراظن  لرتنک و  تیریدم ، یاهرازفا  مرن  هارمه  هب  هیارک  کینورتکلا  تخادرپ  نیون 

 ( امرفراک هدننار و  رفاسم ،

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5617365 مرن  ناوخ و  کالپ  متسیس  هحفص 55)ییاجباج  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5617507 دانسا  حرش  هب  نامراس  سوریو  یتنآ  هلاسکی  سنسیال  هحفص 13)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 86)جیرتراک5617570 رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

نیالنآ5617600 یفیک  شیاپ  هاگتسد  ود  یزادنا  هار  هحفص 13)ریمعت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5617638web GIS یرازفا مرن  هحفص 13)تازیهجت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف5618062 سنسیال  هحفص 13)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

جیرتراک جیرتراک ناونع : : ناونع 115115
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاتیجید5618099 نفلت  زکرم  یرازفا  مرن  یناسر  زور  هب  یا و  هرود  تراظن  ریمعت  یرادهگن  هحفص 13)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5618595، یمومع یاهرازفا  مرن  اهرازفا ، تخس  یرادهگن  ینابیتشپ و  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
هاگشناد یاهسلریاو  یلحم و  یاه  هکبش 

هحفص 7) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتنآدیرخ5618654 مالعتسا  دانسا  مالعتسا ) دانسا  رد  جردنم  تاصخشم  ) تسویپ تسیل  قبط 
1401  - نادابآ یکشزپ  مولع  هاگشناد  داتس  شیوداپ  سوریو 

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5618708P/F SHINKAWA MONITORING SYSTM(19 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

زاف 2)5619033 ) روشک لقن  لمح و  یناگمه  تراظن  یلم  هناماس  رازفا  مرن  هعسوت  تامدخ  هحفص 5)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیبرود5617413 هیاپ  ددع  ددع POE و 6  هارمه 6  هب  یریوصت  تراظن  نیبرود  ددع  هحفص 55)دیرخ 6  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاقلعتم5618480 ددرت و  تبث  هاگتسد  تاقلعتم  - مامت  رادروتوم و   T107 یمرها هس  یا  هلیم  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 70) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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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