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

( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 17  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 13  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 18

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 25

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 26

140 1140 1 رویرهش   رویرهش   66 هبنشکی   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   139,420هکس , 000139,420 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   131هکس ,560 , 000131 ,560 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   ,204رالد 000204, سیئوس000 سیئوس کنارف   307,200307,200کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 80هکس , 000 , 00080 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   226رالد ,900226 ناتسبرع900, ناتسبرع لایر   78لایر ,80078 ,800

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 50هکس , 000 , 00050 , 000 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   30نورک ,30030 ,300

رایع رایع   1818 یالط   12یالط ,647,00012 سیلگنا647,000, سیلگنا دنوپ   نپاژ347,220347,220دنوپ نپاژ نینی   دصکی   2دصکی 15,9102 15,910

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
((4141 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 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 114 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 19  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 13  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 46

( یهگآ دادعت 37  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 54

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 73

( یهگآ دادعت 19  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 75

( یهگآ دادعت 7  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 88

( یهگآ دادعت 20  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 93

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

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

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

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

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

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

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

زا 114 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) سا ما  یب   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

( 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 1  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

( 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  • 111

( یهگآ دادعت 2  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

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

( یهگآ دادعت 12  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

شیک قرب  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  پاچ  موس  تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/8 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/6/6  هبنشکی  زور  حبص  زا   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشکی  زور  تعاس 16 

ناهیک  :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 15  ات  رثکادح   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626472 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  هس  زور   - 1401/06/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دجاو تکرش  زا  هصقانم  دانسا  رد  جردنم  حرش  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  تکرش  نیا  قرب  بآ و  نیکرتشم  روما  عماج  رازفا  مرن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن یرادیرخ  تیحالص 

 - شیک قرب  بآ و  تکرش  مان  هب  یهگا  لصا  رد  جردنم  ابش  هرامش  رهش  کناب  هرامش 4001000627598  باسح  هب  لایر  غلبم 1٫000٫000  زیراو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  تسا و ...  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  تبون  ره  رد  همانزور  رد  یهگآ  جرد  هنیزه 

شیک قرب  بآ و  تکرش  هناخریبد  اب  نارهت  رتفد  لیوحت   :: سردآ سردآ
شیک هریزج  رد  عقاو  تکرش  یزکرم  رتفد  ییاشگزاب 

(076  ) 44423818: سکاف (، 076  ) :3 و 44424880 نفلت یتسپ 79416-95465  دک  شیک  قرب  بآ و  تکرش  شیک ، هریزج  : یزکرم رتفد 
نفلت 09126773022 لوا  هقبط  کالپ 4  یرهاط  شبن  یمالسا  دواد  نالیگ  نابایخ  یدزی  یخرف  نارادساپ  نارهت 

:: نفلت :: WWW.KWPCO.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسچولب ناتسیس و  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

یگدنزاس داصتقا و   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماجنا هب  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  تاعالطا  یروانف  یاه  تخاسریز  تینما  تیوقت  نیمات و  حرط  یارجا  یروانف و  تازیهجت  دیرخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دناسر

هب توعد  دنراد  صصخت  هنیمز  نیا  رد  هک  اتفا  نامزاس  زا  تیلاعف  زوجم  یاراد  کیتامروفنا و  یفنص  یاروش  زوجم  یاراد  یاه  تکرش  هیلک  زا  اذل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن هعجارم  ناریا  داتس  هناماس  هب  هصقانم  دانسا  تفایرد  تهج  لیامت  تروص  رد  دیآ  یم  لمع 

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیکرتشم نیکرتشم روما   روما عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف یاه   یاه تخاسریز   تخاسریز تینما   تینما تیوقت   تیوقت وو   نیمات   نیمات حرط   حرط یارجا   یارجا وو   یروانف   یروانف تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 114 ھحفص 5 
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

48/01/24 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یگدنزاس داصتقا و   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب هارمه  یکناب  کسویک  هاگتسد  دادعت 125  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  یرادهگن  ریمعت و  سیورس ، ینابیتشپ ، تامدخ  ماجنا  هنالاس  ود  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لحم نیب  کسویک  هاگتسد  دادعت 40  ییاجباج  لقن و  لمح و  یا و  هرود  مظنم  نکسم  کناب  یاه  سیورس  نینچمه  و  تکرش ) هنیزه  هب   ) یکدی تاعطق  نیمأت 

کناب رظندروم  یاه 

هرامش 8449.8 باسح  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.630.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامتخاس کالپ ،  یقرش ، ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا ، هار  راهچ  زا  رتالاب  اقیرفآ ،)  ) الدنام نوسلن  نابایخ  نارهت ،  یناشن  هب  نکسم  کناب  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
تاصقانم تالماعم و  نویسیمک  هناخریبد  مود ،  هقبط  نکسم ،  کناب  یزکرم  لک  تارادا 

75358232 - 26205738 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/6/6  زا  دانسا   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا حبص   :: عبنم :: 1401/06/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد جردنم  طیارش  ینف و  تاصخشم  اب  ار  دوخ  زاین  دروم  کینورتکلا » یاه  سیورس  بو  یرازفا ، مرن  یاه  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیهت تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  تاصقانم و  یرازگرب  نوناق  تاررقم  ساسا  رب  یا و  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  هصقانم ، دانسا 

.دیامن

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 12.000.000.000  غلبم  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیهش نابایخ  ینیمخ ، ماما  نادیم  نارهت ، : فلا یاهتکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد  یناشن   :: سردآ سردآ
یهافر ینف و  تامدخ  ینابیتشپ ، لک  هرادا  هناخریبد  متشه ، هقبط  روشک ، کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هرامش 3 نامتخاس  رهش ، کراپ  یلامش  علض  شخب ، ضایف 

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد   125125 دادعت   دادعت یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت سیورس ، ، سیورس ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا هنالاس   هنالاس ودود   یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
یکدی یکدی تاعطق   تاعطق نیمأت   نیمأت اباب   هارمه   هارمه یکناب   یکناب کسویک   کسویک

33

کینورتکلا کینورتکلا یاه   یاه سیورس   سیورس بوبو   یرازفا ، ، یرازفا مرن   مرن یاه   یاه هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت 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 :

زا 114 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dmwuggcja5jtv?user=37505&ntc=5626542
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5626542?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4g5my99sskyfw?user=37505&ntc=5626567
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5626567?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003131000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5627831 :: هرازه هرازه :: 1401/06/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا ار  هصقانم  عوضوم  یاه  - سیورس اه و  هناماس  یرادهگن  ینابیتشپ و  هعسوت و  هب  طوبرم  روما  دراد  رظن  رد  روشک  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  راذگاو  هزوح  نیا  رد  طیارش  دجاو  یاه  ¬ تکرش زا  یکی  هب  یا  ¬ هلحرم ود  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط 

روشک  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هناماس ینابیتشپ  هعسوت و  رازفا - مرن  تاعالطا -  یروانف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   7,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

15:30 تعاس : 1401/09/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

شخب ضایف  مایخ خ  خ   ، 1114678111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

فلخت5626971 تبث  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  صوصخ  رد  ناراکنامیپ  هحفص 18)ییاسانش  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

روشک روشک کالما   کالما وو   دانسا   دانسا تبث   تبث نامزاس   نامزاس کینورتکلا   کینورتکلا یاه   یاه سیورس   سیورس بوبو   یرازفا ، ، یرازفا مرن   مرن یاه   یاه هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هعسوت ، ، هعسوت ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 114 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/txd9fdarw9e55?user=37505&ntc=5627831
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نامرک یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  نارگ ـ  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/22 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5627364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیچاپسید زکرم  هکبش و  گنیچاپسید  تارباخم و  تاریمعت  یرادهگن و  تایلمع  ماجنا  تهج  هاتوک ) تسیل  هیهت   ) یفیک یبایزرا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  تبث 2001001406000018  هرامش  هب  نامرک  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  ششوپ  تحت  قربب  عیزوت  قوف  لاقتنا و 

تاکرادت هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش  دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا 

ققحم هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال 
دنزاس

طیارش  دحاو  یاه  تکرش  هیلک  زا  توعد 
ترازو زا  ربتعم  ینمیا  یهاوگ  نینچمه  روشک و  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تاطابترا  هتشر  رد  لقادح 5  هیاپ  اب  ربتعم  یراکنامیپ  تیحالص  یهاوگ  ندوب  اراد 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت ،

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IR http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.krec.co.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناشول قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001481000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5627825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناشول  یتشهبدیهش  هاگورین  یزاگ  دحاو  نیبروت  تظافح  لرتنک و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تخاس ، یحارط ، یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناشول قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

کالپ 8 غابلگ -  هچوک  زامن - راولب  تشر -  ، 4167697637 یتسپ :  دک  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  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

گنیچاپسید گنیچاپسید زکرم   زکرم وو   هکبش   هکبش گنیچاپسید   گنیچاپسید وو   تارباخم   تارباخم تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا تهج   تهج ناونع : : ناونع 66

هاگورین هاگورین یزاگ   یزاگ دحاو   دحاو نیبروت   نیبروت تظافح   تظافح وو   لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تخاس ، ، تخاس یحارط ، ، یحارط یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 114 ھحفص 8 
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ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

esfahansteel.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5628539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تراک ریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/06/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5628593 :: هرازه هرازه :: 1401/06/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یجورخ زاگ  راشف  تیوقت  یاهروسرپمکورتکلا  لرتنک  متسیس  تیفورتر  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

تراک تراک ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 88

یجورخ یجورخ زاگ   زاگ راشف   راشف تیوقت   تیوقت یاهروسرپمکورتکلا   یاهروسرپمکورتکلا لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تیفورتر   تیفورتر ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 114 ھحفص 9 
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یزکرم ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

24-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ادرف لسن   :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626441 :: هرازه هرازه تعاس 13دکدک    - 1401/07/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم زاگ  یالاک  رابنا  قیرح  مالعا  متسیس  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  38/000/000/000 دروارب :

لایر  1/900/000/000  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزکرم ناتسا  زاگ  تکرش   :: سردآ سردآ

:: 4-32412081-086 و86-32776660 نفلت :: www.setadiran.ir- www.shana.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داگرازاپ یتعنصریغ  تایلمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

440-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم اه 1401/06/29عبنم مرف  لیوحت  تعاس 11   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 15

5627543 :: هرازه هرازه تعاس 15دکدک    - 1401/06/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسد یاه  هدننک  شوماخ  تستوردیه  یزیما و  گنر  ژراش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 8/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا صلا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 15/000/000  دیرخ  غلبم 

داگرازاپ یتعنص  ریغ  تایلمع  تکرش  یثلثم  تیاس  سراپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  هیولسع   :: سردآ سردآ

یلخاد 6132  4-07737323201 :: 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

رابنا رابنا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

یتسد یتسد یاه   یاه هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ تستوردیه   تستوردیه وو   یزیما   یزیما گنر   گنر ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 114 ھحفص 10 
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

رهشوب یادص   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  زور  نیرخآ  زا  سپ  زور   14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5628240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن  شتآ  یتایلمع  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 30.060.000.000 

لایر غلبم 1.503.000.000  هب  دقن  هجو  ای  یکناب  همان  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سراف جیلخ  یاه  شیامه  نامتخاس  هیولسع  رهشوب  رازگ  هصقانم  یناشن   :: سردآ سردآ

07731372150 - 4 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07731372155 :: 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  1717   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کارا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ادرف لسن   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626436 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/06/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هناخدور  یلحاس  راوید  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   853/000/000 نیمضت لایر  17/044/693/452 دروارب

کارا یرادرهش  یرونربیف  هژورپ  یاه  چیئوس  دیرخ 
لایر نیمضت 1/800/000/000  لایر  دروارب 36/000/000/000  غلبم 

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  هینبا -  هیاپ 5  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کارا یرادرهش  یتشهب  دیهش  کرهش  زاف 2  داهج  نابایخ  رد  عقاو  زکرم  یرادرهش  یاهدادرارق  روما   :: سردآ سردآ

33126523-086 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ یتایلمع   یتایلمع تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

یرونربیف یرونربیف هژورپ   هژورپ یاه   یاه چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ -- یلحاس یلحاس راوید   راوید ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 114 ھحفص 11 
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

789/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5626576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد  لباک  یروآ  عمج  یبارخ و  عفر  یرون و  ربیف  یشکلباک  یدنبلصفم و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399303 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

qazvin.tci.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 15  ات  رثکادح   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5627039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا و رد  هدش  مالعا  ینف  تاصخشم  طیارش و  ساسارب  وا 10و9 ") او  وفاک 14  ) ناگرهم رد  بصن  ناتسکات و   ONU فذح حرط  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر لک 1/435/900/000  دروآ  رب  غلبم  اب  هدش ،  هئارا  طیارش 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامتخاس نیوزق -  یامیسوادص  نامتخاس  یقرش  علض  نایزورون - )  نابایخ  ( ) هر  ) ینیمخ ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  راولب  یاهتنا  نیوزق -  رد  عقاو  هرادا   :: سردآ سردآ
نیوزق هقطنم  تارباخم  یداتس 

:: 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

ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد   لباک   لباک یروآ   یروآ عمج   عمج وو   یبارخ   یبارخ عفر   عفر وو   یرون   یرون ربیف   ربیف یشکلباک   یشکلباک وو   یدنبلصفم   یدنبلصفم ناونع : : ناونع 1414

ONUONU  فذح فذح حرط   حرط هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 114 ھحفص 12 
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نیوزق هقطنم  تارباخم  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: 1401/42/س یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5627043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایرنویلیم لک 565  دروآرب  نیوزق - ناتسا  حطس  رد  روانش  تروصب  یدنب  نژویف  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نیوزق هقطنم  تارباخم  یداتس  نامتخاس  نیوزق  یامیسوادص  نامتخاس  یقرش  علض  نایزورون  ینیمخ خ  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  راولب  یاهتنا  نیوزق   :: 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 هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  قیرط  زا  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/04 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5627049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  دانسا  رد  دوجوم  تاصخشم  ساسارب  روحم  هس  رد  زاریش  حطس  زکارم  رد  هعسوت  یاه  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیاس هب  هعجارم  رتشیب : تاعالطا  بسک   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.TCI.IR FARS.TCI.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد   روانش   روانش تروصب   تروصب یدنب   یدنب نژویف   نژویف هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1616

زکارم زکارم ردرد   هعسوت   هعسوت یاه   یاه حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1717

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

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

1401 - 4 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/6/5  دانسا  تفایرد   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5627050 :: هرازه هرازه :: 1401/06/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روحم هس  رد  زاریش  حطس  زکارم  رد  هعسوت  یاه  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

401/31 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/6/5  تلهم   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khoozestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5627055 :: هرازه هرازه :: 1401/06/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ncr48u-3kw هدننکوسکی لوژام  هدننک و  وسکی  هچراپکی  کار  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33339006 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکارم زکارم ردرد   هعسوت   هعسوت یاه   یاه حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1818

ncr48u-3kwncr48u-3kw هدننکوسکی   هدننکوسکی لوژام   لوژام وو   هدننک   هدننک وسکی   وسکی هچراپکی   هچراپکی کار   کار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

01-14010601 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tenders.nak-mci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5627058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تن نیبم  هژورپ   ssv تامدخ یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  دانسا 500/000  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 260/000/000  غلبم 

:: سردآ سردآ

81717838-09126330018 :: 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 یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/103 - 16/03 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/6/5هرامش حبص  تعاس 9  زا  دانسا   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 14  ات  رثکادح  یدالیم  اب 2022/8/27  قباطم 

مج ماج   :: عبنم خیراتعبنم تعاس 9/30  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5627888 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 15/30  سار  خروم 1401/07/09 -  تعاس 10   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
1401/7/10

لاس تدم 3  یارب  تروفکنارق  سابعردنب -  ریسم   STM-4 یرون ربیف  کنیل  هراجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هدننک تکرش  اکیرما -  رالد  ای 41/807  لایر  نیمضت 11.706.000.000  غلبم  یراج 4101029171204273 -  باسح  هب  لایر  غلبم 1.000.000  زیراو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دشاب و ...  حالصیذ  عجارم  زا  روما  ماجنا  تیحالص  زوجم  یاراد  یتسیاب  یم 

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

نامزاس یناسنا  هیامرس  یلام و  عبانم  مرتحم  نواعم  رتفد  ییاشگزاب :

22167053 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هژورپ هژورپ   ssvssv  تامدخ تامدخ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2020

STMSTM-- یرون  44 یرون ربیف   ربیف کنیل   کنیل هراجا   هراجا ناونع : : ناونع 2 12 1
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

16/03-1401/103 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 2:00هرامش  - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

Tehran Times :: عبنم :: 1401/07/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5628055 :: هرازه هرازه تعاس 10:00دکدک    - 1401/06/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

LEASIN G STM 4 FIBER PROTECTED XCONTRIBUTION LINK BAN DAR ABBAS -FRANKFURT FOR 3 YEARS IN یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ACCORDA THE TECCHINCAL SPECIFIATION AND OTHER TERMS AND CONDITIONS MENTIONED IN THE TENDER

 DOCUMENTS
لایر  11/706/000/000 دروارب :

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یمالسا یروهمج  امیس  ادص و  نامزاس   :: سردآ سردآ

00982122167053 :: نفلت :: http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092734000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   11:00هرامش تعاس :   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5628557 :: هرازه هرازه :: 1401/06/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتامروفنا  هزوح  ینابیتشپ  یرادهگن و  قرب و  یاه  تیروف  هناماس   ، یرادا تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گرزب  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کیتامروفنا هزوح  ینابیتشپ  یرادهگن و  قرب و  یاه  تیروف  هناماس   ، یرادا تامدخ  هئارا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   20,666,000,000 نیمضت :  غلبم 

09:00 تعاس : 1401/10/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کرهش یبونج ،  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت ـ  یناشنب  گرزب  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   ، 1435893737 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
موس نابایخ  یاهتنا  رجفلاو ، 

:: 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

LEASIN G STM 4 FIBER PROTECTED XCONTRIBUTION LINK BAN DAR ABBAS -FRANKFURT FOR 3LEASIN G STM 4 FIBER PROTECTED XCONTRIBUTION LINK BAN DAR ABBAS -FRANKFURT FOR 3 ناونع : : ناونع
YEARS IN ACCORDA YEARS IN ACCORDA THE TECCHINCALTHE TECCHINCAL

2222

کیتامروفنا کیتامروفنا هزوح   هزوح ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   قرب   قرب یاه   یاه تیروف   تیروف هناماس   هناماس یرادا ،  ،  یرادا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 2323
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نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001406000028 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5628608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یورین عیزوت  قوف  لاقتنا و  گنیچاپسید  زکارم  هکبش و  گنیچاپسید  تارباخم و  تازیهجت  تاریمعت  یرادهگن و  تایلمع  ماجنا  ناوت  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  یا  هقطنم  قرب  تکرش  ششوپ  تحت  قرب 

نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  لحم  روپسابعدیهشراولب -  نامرک -   ، 7614653143 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001326000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نوراک رصع   :: عبنم خرومعبنم تعاس 14:30  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5628668 :: هرازه هرازه تعاسدکدک   سأر  هصقانم  : دانسا خساپ  شسرپ و  هسلج   - 1401/06/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم حبص  تعاس 10  ییاشگزاب  خروم 1401/06/16 -  هبنشراهچ  زور  حبص   10

( هر  ) ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا  هژیو  هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   IT هزوح رد  تاعطق  تازیهجت و  تامدخ ،  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

طرشو دیق  نودب  یکناب  همانتنامض  تروصب  لایر  نیمضت 3.150.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینیمخ  ماما  یردنب  عمتجم  تاسلج  رتفد  مراهچ  یزکرم ط  نامتخاس  لحم  خساپ  شسرپ و  هسلج   :: سردآ سردآ
نفلت 0615228-4001 یتسپ 159  قودنص  یزکرم  نامتخاس  فکمه  یزکرم ط  هناخریبد  یکناب  همانتنامض  فلا : تکاپ  یکیزیف  لیوحت 

شتآ ینمیا و  هرادا  اهدادرارق 0615228-2099-3054 - روما   :: نفلت نفلت
0615228-4707-2375 یناشن

WWW.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

2226900-0615228 :: 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

یروانف5626539 یاه  تخاسریز  تینما  تیوقت  نیمات و  حرط  یارجا  یروانف و  تازیهجت  دیرخ 
تاعالطا

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کینورتکلا5626567 یاه  سیورس  بو  یرازفا ، مرن  یاه  هناماس  ینابیتشپ  هحفص 5)هعسوت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

گنیچاپسید گنیچاپسید زکارم   زکارم وو   هکبش   هکبش گنیچاپسید   گنیچاپسید وو   تارباخم   تارباخم تازیهجت   تازیهجت تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2424

ITIT هزوح   هزوح ردرد   تاعطق   تاعطق وو   تازیهجت   تازیهجت تامدخ ،  ،  تامدخ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2525

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

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

گنیچاپسید5627364 زکرم  هکبش و  گنیچاپسید  تارباخم و  تاریمعت  یرادهگن و  تایلمع  ماجنا  هحفص 7)تهج  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

کینورتکلا5627831 یاه  سیورس  بو  یرازفا ، مرن  یاه  هناماس  یرادهگن  ینابیتشپ و  هعسوت ،
روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یمالسا  یروهمج  کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  زا  سپ  هتفه  ود  ات  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا باتفآ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک ییارجا  تاکرمگ  رد  یتیزنارت ..  یتادراو ،  یتارداص ، یاهالاک  یرادرب و )...  هرهب  تیریدم  یتیکلام ،، یاه (  لوکساب  نیزوت  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 336 موس  هقبط  ناریا  کرمگ  یزکرم  نامتخاس  رصع  یلو  نادیم  زا  رتالاب  نارهت   :: سردآ سردآ

82992384 :: 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

هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا -  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001111000055 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

عورش  :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک 1401  ناتسا  یتالصاوم  یاه  هار  یارب  یناتسمز  یرادهار  حلاصم  یا و  هداج  کمن  لیوحت  هیهت و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش هام   2 تدم لایر  دروارب 14/904/000/000  غلبم 

لایر نیمضت 745/200/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد فکمه  هقبط  هاشنامرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یرادنامرف  یوربور  ردص  یدهلا  تنب  راولب  هاشنامرک   :: سردآ سردآ

راگنرود 38229919  14-38249912-14-38249912-083 :: نفلت :: www.kermanshah.rmto.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: kermanshah@ armto.irسکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاه یاه لوکساب   لوکساب نیزوت   نیزوت تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2626

یناتسمز یناتسمز یرادهار   یرادهار حلاصم   حلاصم وو   یایا   هداج   هداج کمن   کمن لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت هقطنم 10  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   هخرومهرامش هبنش  زور  زا  هصقانم :  دانسا  شورف   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401 / 06 هخروم 09 / هبنشراهچ  زور  ات   1401 / 06 / 05

m10.tabriz.ir :: عبنم زورعبنم حبص  تعاس 9  ات   1401 / 06 هخروم 10 /  - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401 هخروم 06/20 / هبنشکی 

5626660 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/06/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ینارمع  یاه  هژورپ  زا  یدادعت  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مراهچ زاف  یرافح  راون  یریگ و  هکل  تلافسآ  یزاسریز و  هژورپ  - 
مجنپ زاف  یرافح  راون  یریگ و  هکل  تلافسآ  یزاسریز و  هژورپ  - 

هقطنم حطس  رد  مود  زاف  نیطسلف  رذگ  ریز  یدورو  ات  رمالا  بحاص  رازاب  یاهتنا  رانکیاچ  ریسم  یزاس  هرادج  هژورپ  - 
رباعم امرفراک و  طسوت  یغالبا  یاه  سردآ  هیقب  نارادساپ و  نابوتا  رد  هدایپ  رباع  یاه  لپ  ریز  طسو  ژوفررد  هدرن  بصن  هیهت و  هژورپ  - 

رباعم امرفراک و  طسوت  یغالبا  یاه  سردآ  هیقب  )و  زاین دروم  دراوم  ریاس  ماخ و  بآ  هکبش  هعسوت  لیمکت و  ) ماخ بآ  هنیهب  تیریدم  هژورپ  - 
یهگآ لصا  رد  جردنم  لماک  نتم  - .. 

هقطنم 10 یرادرهش  مان  هب  ءابطا  هبعش  رهش  کناب  دزن  هرامش 1001828072568  باسح  هب  یکناب  شیف  تروصب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  هیلک  ددرگ - رداصزیربت   10 هقطنم یرادرهش  مان  هب  یکناب  ربتعم  همان  تنامض  تروصب  ای  ددرگ  زیراو  زیربت 

هقطنم 10  یرادرهش  مرا  کرهش  زیربت –  رد  عقاو  زیربت  هقطنم 10  یرادرهش  یاهدادرارقروما  هب  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ
نامتخاس راهچ  هرامش  هسلج  قاتا   ) یبونج راز  هلال  شبن  یماظن ، میکح  ناحیروبا و  نیبام  - یدازآ نابایخ  رد  عقاو  زیربت  یرادرهش  هسلج  قاتا  لحم  ییاشگزاب 

( زیربت یرادرهش  یزکرم 

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ نامز  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم :: 1401/06/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626860 :: هرازه هرازه :: 1401/06/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  اتسور  یریوصت  شیاپ  ینارمع  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هژورپ هژورپ ریسم - - ریسم یزاس   یزاس هرادج   هرادج هژورپ   هژورپ یرافح - - یرافح راون   راون وو   یریگ   یریگ هکل   هکل تلافسآ   تلافسآ وو   یزاسریز   یزاسریز هژورپ   هژورپ ینارمع   ینارمع یاه   یاه هژورپ   هژورپ زازا   یدادعت   یدادعت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
یسدنه یسدنه تاحالصا   تاحالصا ماخ -  -  ماخ بآبآ   هنیهب   هنیهب تیریدم   تیریدم هژورپ   هژورپ هدایپ -  -  هدایپ رباع   رباع یاه   یاه لپلپ   ریز   ریز طسو   طسو ژوفررد   ژوفررد هدرن   هدرن بصن   بصن وو   هیهت   هیهت

2828

اتسور اتسور یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ ینارمع   ینارمع هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2929

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

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

1-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16:30هرامش  - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5626971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طسوتم تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  صوصخ  رد  ناراکنامیپ  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نارهت  کیفارت  رتنک ل  تکرش  یاهدادرارق  روما  هقبط 8 -  هلال -  یتاقبط  گنیکراپ  هلال -  کراپ  یلامش  علض  یوربور  یمطاف -  رتکد  دیهش  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  نارمع  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

rrk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم  یتناس  تماخض 15  عافترا 30 و  لوط 90  هب  ینتب  لودج  ددع  دیرخ 145.000  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 100.050.000.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.rrk.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

فلخت فلخت تبث   تبث هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ صوصخ   صوصخ ردرد   ناراکنامیپ   ناراکنامیپ ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 3030

رتم رتم یتناس   یتناس   1515 تماخض   تماخض وو     3030 عافترا   عافترا   9090 لوط   لوط هبهب   ینتب   ینتب لودج   لودج ددع   ددع   145.000145.000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131
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زا 114 ھحفص 20 
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نهموب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005108000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5627047 :: هرازه هرازه :: 1401/06/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دریگ یمن  قلعت  تبوعص  یراک و  بش  بیارض  حلاصم ، خرن  توافتلا  هبام  لیدعت ، تخادرپ ، شیپ  نامیپ  نیا  هب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیق و نودب  یلوبق و  دیق  اب  ارنآ  تاحفص  هیلک  پاچ ، زا  سپ  تفایرد و  داتس  هناماس  زا  ار  هصقانم  دانسا  زا  یکینورتکلا  هخسن  کی  تسیاب  یم  نارگ  هصقانم 

زا نانآ  فذح  ثعاب  نارگ  هصقانم  زا  کی  ره  بناج  زا  مهم  نیا  ماجنا  مدع  .دیامن  یراذگراب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  هدرک و  ءاضما  رهم و  طرش 
.ددرگ یم  هصقانم  دنیآرف 

نامزاس  ) راجاس هناماس  رد  تبث  جنپ و  هیاپ  لقادح  اب  هینبا  هتشر  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  تسیاب  یم  یمومع  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش  هیلک 
.دنشاب  روشک ) ییارجا  ینف و  ماظن  لماوع  تاعالطا  هناماس  - روشک یزیر  همانرب  تیریدم و 

نهموب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
و ( 1.01  ) دناب هار و  یا  هقطنم  بیرض  و  ( 1.41  ) یرسالاب بیرض  باستحا  اب  لاس 1401 و  هینبا  یاهب  تسرهف  قباطم  روکذم  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

.ددرگ یم  یگدیسر  هبساحم و  ( 1.09  ) هدوزفا شزرارب  تایلام  بیرض  و  ( 1.04  ) هاگراک زیهجت  بیرض 
.دشاب یم  مکاح  یرادرهش  نیا  یاهدادرارق  هیلک  رب  نامیپ  یمومع  طیارش 

 2,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,390,650,000 نیمضت :  غلبم 

.ددرگ  یم  تخادرپ  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  هئارا  تروص  رد  هدوزفا  شزرا  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 
.دریگ یمن  قلعت  تبوعص  یراک و  بش  بیارض  حلاصم ، خرن  توافتلا  هبام  لیدعت ، تخادرپ ، شیپ  نامیپ  نیا  هب  - 2

.دشاب یم  لاس 1401  هینبا  هتشر  هیاپ  دحاو  یاهب  تسرهف  ساسارب  دادرارق  نیا  - 3
.دشاب یم  جردنم  دادرارق  نتم  رد  تایئزج  تاعالطا و  ریاس  - 4

.دشاب یم  مکاح  یرادرهش  نیا  یاهدادرارق  هیلک  رب  نامیپ  یمومع  طیارش  -5
.دشاب  یم  یمازلا  ( ( HSE ناراکنامیپ ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا  -6

08:00 تعاس : 1401/07/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نهموب یرادرهش  نهموب ، ناتسرهش  نارهت ، ناتسا   ، 1655154756 یتسپ :  دک  سیدرپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ارس ارس زیهجت   زیهجت وو   لیمکت   لیمکت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3232

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000278000121 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5627125 :: هرازه هرازه :: 1401/06/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کارا  ناهارف ، ناجیمک ، بادنخ ، دنزاش ، شرفت ، نایتشآ ، نیمخ ، ناتسرهش  هزوح  یاههار  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کارا  ناهارف ، ناجیمک ، بادنخ ، دنزاش ، شرفت ، نایتشآ ، نیمخ ، ناتسرهش  هزوح  یاههار  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
25,320,583,530 یلام :  دروآرب 

لایر   1,266,029,177 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/09/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لک هرادا   ، 3819334553 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000278000120 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5627140 :: هرازه هرازه :: 1401/06/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تالحم  نیمخ ، ناجیلد ، ناتسرهش  هزوح  یاههار  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تالحم  نیمخ ، ناجیلد ، ناتسرهش  هزوح  یاههار  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
25,130,198,530 یلام :  دروآرب 

لایر   1,256,509,927 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/09/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادهار لک  هرادا   ، 3819334553 یتسپ :  دک  ناجیلد ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هزوح هزوح یاههار   یاههار یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3333

هزوح هزوح یاههار   یاههار یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3434

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نهموب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005108000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5628119 :: هرازه هرازه :: 1401/06/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دریگ یمن  قلعت  تبوعص  یراک و  بش  بیارض  حلاصم ، خرن  توافتلا  هبام  لیدعت ، تخادرپ ، شیپ  نامیپ  نیا  هب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیق و نودب  یلوبق و  دیق  اب  ارنآ  تاحفص  هیلک  پاچ ، زا  سپ  تفایرد و  داتس  هناماس  زا  ار  هصقانم  دانسا  زا  یکینورتکلا  هخسن  کی  تسیاب  یم  نارگ  هصقانم 

زا نانآ  فذح  ثعاب  نارگ  هصقانم  زا  کی  ره  بناج  زا  مهم  نیا  ماجنا  مدع  .دیامن  یراذگراب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  هدرک و  ءاضما  رهم و  طرش 
.ددرگ یم  هصقانم  دنیآرف 

نامزاس  ) راجاس هناماس  رد  تبث  جنپ و  هیاپ  لقادح  اب  هینبا  هتشر  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  تسیاب  یم  یمومع  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش  هیلک 
.دنشاب  روشک ) ییارجا  ینف و  ماظن  لماوع  تاعالطا  هناماس  - روشک یزیر  همانرب  تیریدم و 

نهموب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
و ( 1.01  ) دناب هار و  یا  هقطنم  بیرض  و  ( 1.41  ) یرسالاب بیرض  باستحا  اب  لاس 1401 و  هینبا  یاهب  تسرهف  قباطم  روکذم  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

.ددرگ یم  یگدیسر  هبساحم و  ( 1.09  ) هدوزفا شزرارب  تایلام  بیرض  و  ( 1.04  ) هاگراک زیهجت  بیرض 
.دشاب یم  مکاح  یرادرهش  نیا  یاهدادرارق  هیلک  رب  نامیپ  یمومع  طیارش 

 2,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,450,000,000 نیمضت :  غلبم 

.ددرگ  یم  تخادرپ  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  هئارا  تروص  رد  هدوزفا  شزرا  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 
.دریگ یمن  قلعت  تبوعص  یراک و  بش  بیارض  حلاصم ، خرن  توافتلا  هبام  لیدعت ، تخادرپ ، شیپ  نامیپ  نیا  هب  - 2

.دشاب یم  لاس 1401  هینبا  هتشر  هیاپ  دحاو  یاهب  تسرهف  ساسارب  دادرارق  نیا  - 3
.دشاب یم  جردنم  دادرارق  نتم  رد  تایئزج  تاعالطا و  ریاس  - 4

.دشاب یم  مکاح  یرادرهش  نیا  یاهدادرارق  هیلک  رب  نامیپ  یمومع  طیارش  -5
.دشاب  یم  یمازلا  ( ( HSE ناراکنامیپ ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا  -6

08:00 تعاس : 1401/07/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نهموب یرادرهش  سیدرپ ، ناتسرهش  نارهت ، ناتسا   ، 1655154756 یتسپ :  دک  سیدرپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلحم هلحم یارس   یارس زیهجت   زیهجت وو   لیمکت   لیمکت هژورپ   هژورپ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3535

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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دهشم یرادرهش  نارمع  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

rrk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5628514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلیف  گنر  رتمیتناس   20 * 20 ینتب 6*20*10 و 6 * لیات  عبرمرتم  دیرخ 85.000  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 99.450.000.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.ir rrk.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

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

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

2001005315000056 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5628575 :: هرازه هرازه :: 1401/06/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدق  لپ  ینتب  حوطس  یزیمآ  گنر  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیبدرا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

سدق  لپ  ینتب  حوطس  یزیمآ  گنر  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
45,548,865,000 یلام :  دروآرب 

 300,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,278,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:10 تعاس : 1401/09/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لیبدرا یرادرهش  نامتخاس  ریت  یس  نابایخ  لیبدرا   ، 5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلیف یلیف گنر   گنر رتمیتناس   رتمیتناس   2 020 * * 2020 * * 66 وو     1010 ** 2020 ** 66 ینتب   ینتب لیات   لیات عبرمرتم   عبرمرتم   85.00085.000 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

لپلپ ینتب   ینتب حوطس   حوطس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 114 ھحفص 24 
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هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001111000055 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5628596 :: هرازه هرازه :: 1401/06/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطمو یا  هچایرد  عون  زا  کمن   ) هاشنامرک 1401 ناتسا  یتالصاوم  یاه  هار  یارب  یناتسمز  یرادهار  حلاصمو  یا  هداج  کمن  لیوحتو  هیهت  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب )  یم  عوبتم  نامزاس   1400 هخروم 20/03 / هرامش 76/43782  همان  تسویپ  ینف  تاصخشم 

هاشنامرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هاشنامرک 1401  ناتسا  یتالصاوم  یاه  هار  یارب  یناتسمز  یرادهار  حلاصمو  یا  هداج  کمن  لیوحتو  هیهت  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

14,904,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   745,200,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مزال دوش ( یرادنامرف  یوربور  یدهلا  تنب  نابایخ  لک  هرادا  هناخریبد  لیوحت  نآ  لصا  یراذگراب و  فلا  تکاپ  رد  یکناب  همان  تنامض  ریوصت  نیمضت :  تاحیضوت 

ددرگ )  تفایرد  هاشنامرک  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  مانب  همان  تنامض  تسا  رکذب 
13:00 تعاس : 1401/09/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لقنو لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادنامرف - لباقم  ردص  یدهلا  تنب  راولب  هاشنامرک -   ، 6715661598 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هاشنامرک ناتسا  یا  هداج 

:: 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  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرادهار یرادهار حلاصم   حلاصم وو   یایا   هداج   هداج کمن   کمن لیوحتو   لیوحتو هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 114 ھحفص 25 
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لیبدرا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001387000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626987 :: هرازه هرازه :: 1401/06/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبعش  دادعت 6  هب  لیبدرا  ناتسا  یلم  کناب  یرهش  لخاد  بعش  یدالوف  چناپ  لور  یاه  هرکرک  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هشیمغاب  نبنلا 6 . متاخ  یلیبدرا 5 . سدقم  هدازاضر 4 . ناولهپ  لیبدرا 3 . ماما  خ  لیبدرا 2 . ریدغ  . 1

لیبدرا  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   700,000,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1401/06/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناریا یلم  کناب  یتسرپرس  نیعرس  هاگتسیا  لیبدرا   ، 5614713437 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اتسور5626860 یریوصت  شیاپ  ینارمع  هژورپ  هحفص 18)یارجا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

اپیاس گنیر  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1106 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

KSWCO.COM :: عبنم :: 1401/06/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمرخ تیاس  تهج  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  ملق  نیمات 15  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اپیاس گنیر  دیلوت  تکرش   :: سردآ سردآ

06153547763 :: نفلت :: www.kswco.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: miri.bazargani@kswco.comسکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدالوف یدالوف چناپ   چناپ لور   لور یاه   یاه هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3939

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق   1515 نیمات   نیمات وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

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

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

زا 114 ھحفص 26 
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ناسارخ وردوخ  ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتات 1401/6/16هرامش  - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم :: 1401/06/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5627237 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک   خروم 1401/6/21  هبنشود  زور  رد   - 1401/06/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دجاو ناراکنامیپ  ناگدننک  نیمات  زا  ءازجم  تروصب  هصقانم  بلاق 4  رد  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لیذ  لودج  رد  هدش  هراشا  دراوم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  یرادیرخ  طیارش 

یناشن  شتآ  صوصخم  زوسن  شکتسد  تفج  یناشن و 6  شتآ  صوصخم  لماک  زوسن  سابل  تسد  دیرخ 6  - 
هتسبرادم  نک  کنخ  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  نیمات ،  - 

تاقلعتم  هارمه  هب  یکساه  وکارگ و  یداب  پمپ  هاگتسد  ود  دیرخ  - 
رتویپماک اب  کیتاموتا  ینز  کالپ  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  نیمات ، - 

تسا هصقانم  ناگدنرب  هدهع  رب  همانزور  یهگا  تبون  کی  جرد  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلا 15 05133563050- تعاس 8  زا  یراک  یاهزور  رد   :: نفلت نفلت
یلخاد 4021  9-05133563501

www.ikkco.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اتسور5626860 یریوصت  شیاپ  ینارمع  هژورپ  هحفص 18)یارجا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

فلخت5626971 تبث  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  صوصخ  رد  ناراکنامیپ  هحفص 18)ییاسانش  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تظافح5627825 لرتنک و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تخاس ، یحارط ، یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
هاگورین یزاگ  دحاو  نیبروت 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هار هار وو   بصن   بصن نیمات ،  ،  نیمات یناشن   - - یناشن شتآ   شتآ صوصخم   صوصخم زوسن   زوسن شکتسد   شکتسد تفج   تفج   66 وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ صوصخم   صوصخم لماک   لماک زوسن   زوسن سابل   سابل تسد   تسد   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
هار هار وو   بصن   بصن نیمات ، ، نیمات تاقلعتم   - - تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   یکساه   یکساه وو   وکارگ   وکارگ یداب   یداب پمپ   پمپ هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ هتسبرادم   - - هتسبرادم نکنک   کنخ   کنخ هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا

رتویپماک رتویپماک اباب   کیتاموتا   کیتاموتا ینز   ینز کالپ   کالپ هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا

4141

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

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

زا 114 ھحفص 27 
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هیدهم هژیو  کینیلک   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همئالا نماث  سیدرپ  ییاد  جاح  هیدهم  کینیلک  یناتسرامیب  تیدیدم  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092020000008 زاین :  هرامش 

هیدهم هژیو  کینیلک  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناتسرامیب تیدیدم  رازفا  مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6713743641 یتسپ :  دک  هیدهم ،  هژیو  کینیلک  دیوم  هارراهچ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3306289-0918  ، 37210780-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37210780-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کناب تسپ  یتلود  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 07 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5626897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هداد  تاصخشم  اب  قباطم  یلنسرپ  کرادم  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001549000040 زاین :  هرامش 

کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنرب  تکرش  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تبث  ییاهن  تمیق  دک  ناریا  کی  بلاق  رد  افطل 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81563049-021  ، 88700070-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینیلک کینیلک یناتسرامیب   یناتسرامیب تیدیدم   تیدیدم رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4242

یلنسرپ یلنسرپ کرادم   کرادم نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

26292637 هرامش :   :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14:30  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 14:30  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626902 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/06/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

انبیس هناماس  صوصخ  رد  ینابیتشپ  هعسوت و  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

( تاطابترا تاعالطا و  یروانف   ) رازفا مرن  دیلوت  ناگدنشورف -  هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیاس دانسا : تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
 : نفلت  05131296534 ینف : سانشراک  نفلت  دهشم  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  ملعم 1 ، شبن  ملعم ، راولب  دهشم ، هدننک :  رازگرب  سردآ 

05131296708

:: نفلت :: Vendor.mashhad.ir ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوخ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5627243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب یاه 2  هداد  تروناک  ناتسرامیب و  سنسیال 4  اب  هارمه  یزکرم ) هخسن   ) یکشزپ تازیهجت  تیریدم  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090791000005 زاین :  هرامش 

یوخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یناسر عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  عون  یکشزپ  تازیهجت  عبانم  تیریدم  هچراپکی  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هکبش ایشرپ  یکشزپ  یسدنهم 
هتسب 1 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 - ، مشاه ینب  رمق  ناتسرامیب  بنج  یرظتنم - دیهش  نابایخ  جیسب - نادیم  یوخ - ناتسرهش  یبرغ - ناجیابرذآ  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5819637599 یتسپ :  دک 

36367245-044  ، 3633212-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36339841-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

انبیس انبیس هناماس   هناماس صوصخ   صوصخ ردرد   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 4444

یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4545
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ندعم تعنص و  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5627244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  SOE روما ماجنا  ینامزاس و  لاتروپ  هعسوت  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000134 زاین :  هرامش 

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

دادرارق 1 دادعت : 
1401/06/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش جرد  هنایلاس  تروص  هب  غلبم  رتشیب 27871090- تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ندعم ،  تعنص و  کناب  یزکرم  نامتخاس  - هیدومحم هاگتسیا  زا  رتالاب  - یو کراپ  هارراهچ  زا  رتالاب  - رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1965643511 یتسپ : 

22029811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22010495-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SOESOE  روما روما ماجنا   ماجنا وو   ینامزاس   ینامزاس لاتروپ   لاتروپ هعسوت   هعسوت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4646
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یزاجم یاضف  یلم  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5627245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع شخب  یرادباسح  اب  قباطم  یلام  هچراپکی  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090395000043 زاین :  هرامش 

روشک یزاجم  یاضف  یلم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یمومع شخب  یرادباسح  اب  قباطم  یلام  هچراپکی  رازفا  مرن  - 

یتسویپ تسیل  ود  اب  قباطم  تایئزج 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  یمسر  روتکاف  هدوزفا و  شزرا  یهاوگ  هئارا 

دشایم هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه 
یراک زور  هیوست 10

1997987631 یتسپ :  دک  یلامش خ18 ،  همالع  دابا خ  تداعس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22073023-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22063981-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمومع یمومع شخب   شخب یرادباسح   یرادباسح اباب   قباطم   قباطم یلام   یلام هچراپکی   هچراپکی رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4747

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5627522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101096433000127 زاین :  هرامش 
موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

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

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا تشن   تشن زازا   یریگولج   یریگولج وو   رورس   رورس لیاف   لیاف گنیروتینام   گنیروتینام هناماس   هناماس سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4848
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نیوزق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5627648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101005084000028 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  نیوزق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

هتسب 10 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33227001-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33227002-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارداص  تنامض  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 12 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5628015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیفرس یبناج  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001066000016 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  تنامض  قودنص  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

ریاس 6 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هئارا  یلک  تمیق  سپس  تقد و  یتسویپ  کرادم  هب  سیفرس  یبناج  مزاول  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1514837114 یتسپ :  دک  کالپ 5 ،  مهدزناش - نابایخ  - تسراخب نابایخ  نیتناژرآ - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88733370-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88733376-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال   ESET Endpoint Protection AdvancedESET Endpoint Protection Advanced  سوریو سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 4949

سیفرس سیفرس یبناج   یبناج مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

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

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

زا 114 ھحفص 33 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/c25vzhjtt839d?user=37505&ntc=5627648
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5627648?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wmd8ff7al2daf?user=37505&ntc=5628015
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5628015?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


وراد اذغ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5628071 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( گنیتکیت تمدخ (  زیم  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004266000121 زاین :  هرامش 

وراد اذغ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هملاکم یرقاب  سدنهم  یاقآ  نفلت 09121943345  هرامش  اب  دریگ و  ماجنا  لحم  زا  دیدزاب  زاین  تروص  رد  دوش ،  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف

1314715311 یتسپ :  دک  وراد ،  اذغ و  نامزاس  - دیحوت نادیم  هب  هدیسرن  - دیحوت نابایخ  - یدازآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66427930-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66427930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5628134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ینامزاس  هاگرذگ  یزاس  هدایپ  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000135 زاین :  هرامش 

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

دادرارق 1 دادعت : 
1401/06/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب 27871140 تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ندعم ،  تعنص و  کناب  یزکرم  نامتخاس  - هیدومحم هاگتسیا  زا  رتالاب  - یو کراپ  هارراهچ  زا  رتالاب  - رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1965643511 یتسپ : 

22029811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22010495-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( گنیتکیت گنیتکیت تمدخ (  (  تمدخ زیم   زیم یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

ینامزاس ینامزاس هاگرذگ   هاگرذگ یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  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 14 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5628180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش قباطم  مایپ  تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  تکرش  یا  هنایار  هکبش  ینابیتشپ  یرادهگن و  یناسرزورب ،  هعسوت  ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تامدخ 

1101001042000085 زاین :  هرامش 
مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/15 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

**** دوش یم  هتشاذگ  رانک  مالعتسا  دنور  زا  هدننک  تکرش  مالعتسا ، طیارش  رد  جردنم  تارکذت  تیاعر  مدع  تروص  رد   **** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3187878811 یتسپ :  دک  مایپ ،  هاگدورف  تشدهام - هداج  مرا - راولب  یاهتنا  رهشرهم - جرک - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33266011-026  ، 33266026-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33266043-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5628188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دینک یراذگراب  لیمکت  زا  سپ  دامن و  هعجارم  تسویپ  مالعتسا  هب  تسا  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005438000381 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   SSG 1GB RAM 1AC POWER SUPPLY لدم هنایار  لاوریاف  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دینک یراذگراب  لیمکت  زا  سپ  دامن و  هعجارم  تسویپ  مالعتسا  هب  تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9188913111 یتسپ :  دک  عناق ،  دیهش  هار  هس  شبن  - دابآ لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38685320-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38675588-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تامدخ تامدخ حرش   حرش قباطم   قباطم مایپ   مایپ تارباخم   تارباخم وو   تسپ   تسپ ییاوه   ییاوه تامدخ   تامدخ تکرش   تکرش یایا   هنایار   هنایار هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن یناسرزورب ،  ،  یناسرزورب هعسوت   ، ، هعسوت ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ

5353

هنایار هنایار لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 5454
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هاشنامرک یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5628414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک یا  هفرح  ینف و  شزومآ  تسویپ  تسیل  قبط  زومآراک  بذج  تهج  تاغیلبت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003220000083 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یا  هفرح  ینف و  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تایللمع حرش  قبط  1 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاشنامرک یا  هفرح  ینف و  شزومآ  تسویپ  تسیل  قبط  زومآراک  بذج  تهج  تاغیلبت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715847135 یتسپ :  دک  یا ،  هفرح  ینف و  لک  هرادا.هیظفاح  هار  هس.یتشهب  دیهش  راولب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38378224-083  ، 8348048-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38359051-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  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   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5628521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دانسا  قبط  دزی  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  نایرتشم  شریذپ  دنمشوه  یاه  هناماس  هلاس  کی  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004040000004 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام رد  متسیس  552 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهورین یریگراکب  اب  تیولوا  ناراکنامیپ ، اه و  تکرش  هیلک  اب  دادرارق  رد  دنراد و  تیولوا  یناتسا  طیارش  دجاو  یموب  ناراکنامیپ  ربارب ، طیارش  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  رت ) کیدزن  تنوکس  لحم  تیولوا  اب  یبرجت و  یملع و  رظن  زا  ربارب  طیارش  رد   ) یناتسا یموب 

8917944948 یتسپ :  دک  یروهمج ،  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35221914-035  ، 35221658-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35233530-035 :: 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

هاشنامرک هاشنامرک یایا   هفرح   هفرح وو   ینف   ینف شزومآ   شزومآ تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط زومآراک   زومآراک بذج   بذج تهج   تهج تاغیلبت   تاغیلبت ناونع : : ناونع 5555

کناب کناب بعش   بعش روما   روما هرادا   هرادا نایرتشم   نایرتشم شریذپ   شریذپ دنمشوه   دنمشوه یاه   یاه هناماس   هناماس هلاس   هلاس کیکی   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 5656

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

مرن5626774 ینابیتشپ  هاگتسیا ،  حطس  رداهروسنس  گنیروتینام  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و 
گنیروتینام متسیس  هب  لصتم  یاه  تنیالاک  رورس و  اهرازفا 

هحفص 37) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5627633icms دنمشوه ددرت  لرتنک  هحفص 37)درب  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هطوبرم5628131 سنسیال  هارمه  هب  کیفارت  لیلحت  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 75)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

روحم5628262 تکرح  لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادهگن  هحفص 75)ینابیتشپ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

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

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

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

5626637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DCS لرتنک متسیس  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000627 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   Digidesing یتراجت مان   protools HD Native+HD l/o16x16 Analoge Bundle لدم لانرتنیا  ادص  تراک  الاک :  مان 
ناگنز رجف  نیرز  هدننک 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 DCS لرتنک متسیس  یکدی  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ عوجر  تسویپ  مالعتسا  لیاف  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت :

.دشاب یم  یمازلا  تیش  اتید  گولاتاک و  یلام و  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ 
.دشاب یم  رظن  دم  لانیجروا  نوسرما و  یلصا  دنرب  زا  اهالاک 

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912726-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لانرتنیا لانرتنیا ادص   ادص تراک   تراک ناونع : : ناونع 5757

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5626774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب لصتم  یاه  تنیالاک  رورس و  اهرازفا  مرن  ینابیتشپ  هاگتسیا ،  حطس  رداهروسنس  گنیروتینام  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  رد  گنیروتینام  متسیس 

1101092409000165 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/09 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دانسا ریاس  ریداقم و  تروص  تمیق ،  داهنشیپ  گرب  زاجم ، ءاضما  نابحاص  تارغت  یهگآ  نیرخآ  زاین ،  دروم  یراکنامیپ  یاه  تیحالص  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  تسویپ  قبط 

9185837755 یتسپ :  دک  داشرا ،  عطاقت  مایخ -  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37072233-051  ، 37070-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37650741-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5627031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مارگورب لوژام  هارمه  هب  CPU لدم fmx4100 وکناس لنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004929 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شواچ نارکوش  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   GETAC یتراجت مان   S 410 لدم یتعنص  رمارگورپ  زیر  همانرب  الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31466227-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب لصتم   لصتم یاه   یاه تنیالاک   تنیالاک وو   رورس   رورس اهرازفا   اهرازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ هاگتسیا ،  ،  هاگتسیا حطس   حطس رداهروسنس   رداهروسنس گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع
گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس

5858

مارگورب مارگورب لوژام   لوژام هارمه   هارمه هبهب   CPUCPU  لدم لدم fmx4100fmx4100 وکناس   وکناس لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 5959

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   :: 1401/06/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5627094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152415 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

یفارگومرت لباترپ  نیبرود  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/05/29 عورش :  خیرات 
1401/06/05 نایاپ :  خیرات 

1401/06/07 دیدمت :  خیرات 

:: 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

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 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

5627315 :: 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 

1101000005000122 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 : 
1401/06/08 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

یفارگومرت یفارگومرت لباترپ   لباترپ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6060

ناتسا ناتسا   ic tict یشیامرگ   یشیامرگ هناخروتوم   هناخروتوم یتاسیسات   یتاسیسات تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول بصن   بصن وو   لمح   لمح ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 6161
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ناجنز ناتسا  زاگ  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   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5627633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسیاب یم  تمیق  هئارا  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  قباطم   icms دنمشوه ددرت  لرتنک  درب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب تسویپ  ینف  تاصخشم  اهب و  مالعتسا  مرف  اب  قباطم 

1101091525000103 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایسآ ردص  رتسگ  لین  هدننک  هضرع  عجرم   SIMENSE یتراجت مان  لدم 953  یریگ  هزادنا  تظافح و  لرتنک  تازیهجت  گولانآ  یجورخ  یدورو  لوژام  الاک :  مان 
ددع 164 دادعت : 

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

هئارا .ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  اضما  رهم و  زا  سپ  ینف  تاصخشم  اهب و  مالعتسا  طیارش  هارمه  هب  لیمکت و  تسویپ  ءاهب  مالعتسا  مرف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یتسیاب  یم  تمیق 

4513733631 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  زاگ  تکرش   - ترادا عمتجم   - نمهب هارگرزب 22   - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33146704-024  ، 33455555-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33441320-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

icmsicms دنمشوه   دنمشوه ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک درب   درب ناونع : : ناونع 6262
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5628200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DCS لرتنک متسیس  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000628 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   Digidesing یتراجت مان   protools HD Native+HD l/o16x16 Analoge Bundle لدم لانرتنیا  ادص  تراک  الاک :  مان 
ناگنز رجف  نیرز  هدننک 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 DCS لرتنک متسیس  یکدی  تاعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ عوجر  تسویپ  مالعتسا  لیاف  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت :

.دشاب یم  یمازلا  تیش  اتید  گولاتاک و  یلام و  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ 
.دشاب یم  رظن  دم  لانیجروا  نوسرما و  یلصا  دنرب  زا  اهالاک 

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912726-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5628292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DCSDCS لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 6363

هلر هلر هروظنم -  -  هروظنم دنچ   دنچ لاتیجید   لاتیجید هلر   هلر روتارنژ -  -  روتارنژ یکیرتکلا   یکیرتکلا لرتنک   لرتنک لنپ   لنپ وشوش - ) - ) لباک   لباک  ) ) لباک لباک تالاصتا   تالاصتا ییاوه -  -  ییاوه رادم   رادم هدننک   هدننک عطق   عطق دیلک   دیلک ناونع : : ناونع
یکیرتکلا یکیرتکلا لانیمرت   لانیمرت نژولاه -  -  نژولاه پمال   پمال یسیطانغمورتکلا -  -  یسیطانغمورتکلا

6464
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.تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق   9 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  یلام  ینف /  داهنشیپ  هئارا 

1101092288002018 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ییاوه رادم  هدننک  عطق  دیلک  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
( وش لباک   ) لباک تالاصتا  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

( وش لباک   ) لباک تالاصتا  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
روتارنژ یکیرتکلا  لرتنک  لنپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

هروظنم دنچ  لاتیجید  هلر  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
هروظنم دنچ  لاتیجید  هلر  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

یسیطانغمورتکلا هلر  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
نژولاه پمال  الاک :  مان 

ددع 66 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

یکیرتکلا لانیمرت  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق   9 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  یلام  ینف /  داهنشیپ  هئارا 

.ددرگ یم  ددرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23776-061341  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا  ،

ناتسا  ، سراف ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک

ناتسرل ناتسا   ، یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا  ،
ناتسا  ، ناجنز ناتسا   ، رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا  ،
مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا   ، نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس

ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا  ،

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

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

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

5628424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/07/21 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
et11213-106-4 ینف هرامش   obara کرام کرحتم  شوج  هطقن  هاگتسد  رپوتسا  ناونع : 

14011630 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کرحتم کرحتم شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد رپوتسا   رپوتسا ناونع : : ناونع 6565
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسارازگرب  ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا   ، رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا   ، نارهت ناتسا   ، ناگزمره

ناتسا  ، زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش ناسارخ  ناتسا   ، ناتسلگ
ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف ناتسا   ، ناتسزوخ

ناتسا  ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  ،
هیولیگهک و ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا   ، یرایتخب لاحمراهچ و 

ناجیابرذآ ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   ، دمحاریوب
هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

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

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

5628433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/02/28 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
obara ناشن اب  کرحتم  شوج  هطقن  هاگتسد  نوتسیپ  لیم  عاونا  نیمات  ناونع : 

14004154 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/29 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کرحتم کرحتم شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد نوتسیپ   نوتسیپ لیم   لیم عاونا   عاونا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6666

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5628543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  مالقا  اب  قباطم  یرادا  نویساموتا  رورس  یزادنا  هار  یارب  هریغ  دراه و  مر و  لماش  رازفا  تخس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000213000010 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
هکبش ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DDR4-2400-kit لدم  GB 32 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب ههام  لقادح 18 ربتعم  یتناراگ  یاراد  تسویپ و  تسیل  فیدر  اب 5  قباطم  اقیقد  تسیابیم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818653114 یتسپ :  دک  یزکرم ،  ناتسا  یرادناتسا  هیظفاح  نادیم  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33442283-086  ، 33666001-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33688006-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5628562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  -- هباشم دک  ناریا  والکوتا - هاگتسد  رپمآ  لاتیجید 35  جنسرپمآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ تسویپ  روتکاف 

1101092113000467 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

ینیدوگ نیسحمالغ  هدننک  هضرع  عجرم   MINI METERS یتراجت مان   MF285 روتکارت دربراک  جنسرود  قوب و  رامشرتمولیک و  جنسرپمآ و  هعومجم  الاک :  مان 
تسد 1 دادعت : 

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

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا رورس   رورس یزادنا   یزادنا هار   هار یارب   یارب هریغ   هریغ وو   دراه   دراه وو   مرمر   لماش   لماش رازفا   رازفا تخس   تخس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

والکوتا والکوتا هاگتسد   هاگتسد رپمآ   رپمآ   3535 لاتیجید   لاتیجید جنسرپمآ   جنسرپمآ ناونع : : ناونع 6868

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

5628790 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاچرس یاهلنپ  قیقدرازبا  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000743 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم یتراجت  مان  دقاف  یلحاسارف  یکشخ و  یاه  تیاس  رد  تفن  زاگ و  ریسم  یلصا  یاهریش  لرتنک  دربراک   KS-WHCP لدم یهاچ  رس  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

قرش نانادراک  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/26 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا یتناراگ  هئارا  - دشاب یم  دیئات  دروم  ناریا  تخاس  یالاک  ددرگ /  همیمض  یلامو  ینف  داهنشیپ  تسویپ /  لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138295-071  ، 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

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یهاچرس یهاچرس یاهلنپ   یاهلنپ قیقدرازبا   قیقدرازبا تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 6969

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یناشن  شتآ  تازیهجت  ددع  کی  مادک  ره  ملق   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288002087 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   kg 5/3 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 3 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لاچوت شتآ  سرداد 
ردنلیس 3 دادعت : 

1401/08/20 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناریا تسیمازلا  ناتسزوخ  ناتسا  رد  هدنوش  مالعتسا  یوس  زا  شورف  رتفد  هبعش /  یگدنیامن  رتفد  نتشاد  تسیمازلا  یسررب  تهج  هنومن  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشاب  یم  یرابتعا  دیرخ  تسیمازلا + تسویپ  تسیل  قبط  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  + دشاب یم  هباشم  دک 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23343-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یناشن   یناشن شتآ   شتآ تازیهجت   تازیهجت ددع   ددع کیکی   مادک   مادک رهره   ملق   ملق   33 ناونع : : ناونع 7070

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5626798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ حرش  قباطم   ) قیرح نالعا  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079000632 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
جوم نازاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   APOLLO هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   APO یتراجت مان  لدم 400-58000  یناشن  شتآ  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 

ایسآ راگدنام 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/26 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعلاطم  تسویپ 

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

34188682-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح نالعا   نالعا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 7171
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سراف ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  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   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5627210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نورزاک ناتسرهش  قیرح  عافطا  تبقارم و  تشگ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003112000090 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرادلگنج ینابیتشپ  تامدخ  سیورس :  مان 

راتکه 7000 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

نورزاک رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لایر  دادرارق 637000000  لک  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدوزفا شزرا  زج  هب  دشاب  یم  راکنامیپ  هدهعب  تایلام و ...  همیب  لماش  ینوناق  تاروسک  هیلک 

دشاب یم  زاین  ورین  رفن  دادعت 7 
.دشاب یم  راکنامیپ  هدهعب  تازیهجت  هیهت 

7186766364 یتسپ :  دک  سراف ،  یرادزیخبآو  یعیبط  عبانم  لک  هرادا  یرهطمراولوب  یادتبا  ناخراتس  هارراهچ  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42231558-071  ، 36494460-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36494497-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرهش ناتسرهش قیرح   قیرح افطا   افطا وو   تبقارم   تبقارم وو   تشگ   تشگ ناونع : : ناونع 7272
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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 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

5627265 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یصوصخ  طیارش  قبط  کیتاموتا  قیرح  ءافطاو  نالعا  متسیس  لیوحتو  تست  ، یزادنا هار  بصن ،  ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000231 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراکنامیپ روما  رد  ربتعم  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  ریوصت  یراکنامیپ و  تیحالص  همانیهاوگ  ریوصت  مامضناب  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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ یصوصخ   یصوصخ طیارش   طیارش قبط   قبط کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطاو   ءافطاو نالعا   نالعا متسیس   متسیس لیوحتو   لیوحتو تست   تست ،، یزادنا یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع 7373
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دالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تانیاق

یبونج ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5627397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لودج  قباطم   ) نبرک وردیه  زاگ LPG و  ( DETECTOR  ) روتکتید تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094375000486 زاین :  هرامش 

تانیاقدالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هرانک لحاس  دیلوت  ایوپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   SST یتراجت مان   GAS DETECTOR لدم زاگ  تشن  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 

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

هدنزاس عجرم   HONEYWELL یتراجت مان   Open Path Gas Detector لدم یطخ  یئوترپ  قیرح  مالعا  راجفنا  دض  جنس  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 
فیس اترآ  نژیو  یسدنهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تلایا  هدنزاس  روشک   HONEYWELL

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

تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا مرف  یاضما  لیمکت و  مدع.تسا  هدیدرگ  هئارا  تسویپ  لیاف  رد  یتساوخرد  دادعت  الاک و  قیقد  تاصخشم  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  عمتجم  نیا  طیارش  یمامت  لوبق  هلزنم  هب  عمتجم ، یاهب 

9766159988 یتسپ :  دک  تانئاق ،  دالوف  عمتجم  کولبمین  رهش  تانئاق - ناتسرهش  یبونج - ناسارخ  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32540101-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32540118-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نبرک نبرک وردیه   وردیه وو     LPGLPG زاگ   زاگ ( ( DETECTORDETECTOR  ) ) روتکتید روتکتید ناونع : : ناونع 7474
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5627697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

"P/F:FIRE & GAS DETECTION SYSTEM"GENERAL MONITORS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا 

.دشابیم تسویپ  مالقا  حرش 
1101093498004957 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینف هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   GENERAL MONITORS هدنزاس عجرم   GM 400 لدم سکاب  لارنج  یور  رب  دربراک  قیرح  مالعا  روسنس  الاک :  مان 

مامت نارهت  یسدنهم  و 
ددع 35 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

1312238-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5628113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ مالقا   مالقا حرش   حرش .دشابیم   .دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا " " P/F:FIRE & GAS DETECTION SYSTEM"GENERAL MONITORSP/F:FIRE & GAS DETECTION SYSTEM"GENERAL MONITORS ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم

7575

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.دشاب یم  رظندم  اهدک  ناریا  مالقا  دادعت  - دشاب یمن  کالم  اهدک  ناریا  - تسویپ حرش  هب  قیرح  نالعا  متسیس  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000012000216 زاین :  هرامش 

روشک ترازو  هدننک :  رازگرب 
رهبا لباک  میس و  هدنزاس  عجرم   mm^2 1/5 عطقم حطس   V 300-500 ژاتلو  60227IEC 5360753 حرط ناشفا   2x1/5 یسم قرب  لباک  الاک :  مان 

هرقرق 5 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

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

ددع 6 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم   xr-1100 لدم یناشن  شتآ  نریس  ریژآ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   CCP-W لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

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

DISENO DE DETECCION Y SEGURIDAD هدنزاس عجرم   KOMTES یتراجت مان  ترارح  صیخشت  دربراک   D000061 لدم یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
کیرتکلا نیپسا  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک 

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

راگن هکبش  لایور  تاعالطا  یروانف و  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 25 لوط  mm 13 زیاس یسکلف  یقرب  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

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

روپدمحم 84865228 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414771154 یتسپ :  دک  یمطاف ،  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84868254-021  ، 84866601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88950033-021 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5628430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطمروتکاف شیپرد  یلک  تمیق  طقف  ًافطل  * یتسویپ ینف  تاصخشم   * یمالسا بالقنا  عمتجم  قیرح  نالعا  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . یتسویپ تاحیضوت  همیمض و  تامازلا 

1201001022000119 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یالاک تلاصا  نیمضت  هئارا  ناسکی *  یلصا  روتکاف  اب  لیافورپ  رد  جردنم  یتسپدک  یادتبادیلوت 1400* لاس  هدنشورف  طسوت  شورف  زا  سپ  یتناراو  یتناراگ و  - 
.تسا یمازلازاین  تروص  رد  همیب  باسحافم  هئارا   * هدش هئارا 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  تازیهجت  بصن  لمح و  هنیزه  لک * هرادا  نیا  ناسانشراک  طسوتروتکافدیئات  زا  سپ  زور  باسح 45  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رامیت  88116140 رتشیب تاعالطا.دوش  یمن  هدادرثا  بیترتروتکاف  شیپ  همیمض  مدع  هدننک و  نیمات  تاعالطااب  ضقانتم  تمیق  مالعا  ییاهخساپ 

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

88113513-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  3737   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح نالعا   نالعا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

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

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

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

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

5626733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تبثم دنارگاب  یس  ید  هب 24  لدبم 48 ددعراهچ  هارمه  هب  هکبش  تحت  لانرتسکا  مرالآ  لاسراو  یروآ  عمج  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لودج  ینف  تاصخشم  قبط  تاو  240

1101001022000908 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

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

دوش تسویپ  نکسا و  ، اضما ، رهم ، لیمکت هدوزفا  شزرا  هبساحم  نودب  تمیق  مالعا  لودج  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  لبق  لصف  هدوزفا  شزرا  همانراهظا  میلست  مرف  هدوزفا و  شزرا  تیوضع  یهاوگ  - 2

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

38271110-081  ، 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

تبثم تبثم دنارگاب   دنارگاب یسیس   یدید   هبهب  2424   4848 لدبم   لدبم ددعراهچ   ددعراهچ هارمه   هارمه هبهب   هکبش   هکبش تحت   تحت لانرتسکا   لانرتسکا مرالآ   مرالآ لاسراو   لاسراو یروآ   یروآ عمج   عمج هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تاو تاو 240240

7878

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  ناهفصا  میسیب  ویوورکیام  زکرم  ینغور  لباک  ضیوعت  هیهت و  لاناک و  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001022000118 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشم  ناهفصا  میسیب  ویوورکیام  زکرم  ینغور  لباک  ضیوعت  هیهت و  لاناک و  ثادحا  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

همیب باسح  اصافم  دادرارق و  دقع  نینچمه  شورف و  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  .ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  جرد و  هناماس  رد  لک  تمیق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  09131266992 یرباص سدنهم  اب  امتحدیدزاب  یگنهامه و  تهج.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لیوحت  لمح و  هنیزه  .تسیمازلا 

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

33344701-031  ، 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

سردم تیبرت  هاگشناد   :: 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   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5626770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.سردم تیبرت  هاگشناد  یزرواشک  هدکشناد  شیور ، نامتخاس  هکبش  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000015000090 زاین :  هرامش 

سردم تیبرت  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.سردم تیبرت  هاگشناد  یزرواشک  هدکشناد  ویتکا ، ویسپ و  روما  لماش  شیور  نامتخاس  هکبش  یزادنا  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713116 یتسپ :  دک  رصن ،  لپ  دمحا -  لآ  لالج  نارمچ - عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8288000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82883017-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میسیب میسیب ویوورکیام   ویوورکیام زکرم   زکرم ینغور   ینغور لباک   لباک ضیوعت   ضیوعت وو   هیهت   هیهت وو   لاناک   لاناک ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 7979

.سردم .سردم تیبرت   تیبرت هاگشناد   هاگشناد یزرواشک   یزرواشک هدکشناد   هدکشناد شیور ، ، شیور نامتخاس   نامتخاس هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 8080

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

5626887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ یصوصخ  طیارش  قباطم  هلاناک  تشه  چیئوس  باه  یو و  تیگ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000230 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NEWROCK هدنزاس عجرم  کاروین  یتراجت  مان   FXS لدم لارتناس  نفلت  زکرم  تروپ  یو 8  تیگ  هکبش  هاگرد  الاک :  مان 
طابترا زارفا  وگ  مایپ 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/21 زاین :  خیرات 

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

داهنشیپ تروص  نیا  ریغ  رد  دنشاب و  یم  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  زیلانآ و  یراذگراب  هب  مزلم  ناگدننک  تکرش  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  یسررب 

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 و 39 ،  نیب  هاگشناد  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137321-054  ، 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

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

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

:: 1401/43/س یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

qazvin.tci.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 15  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5627036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیدمحم  FTTH حرط هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 1.832.400.000  غلبم  - 

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

هقطنم تارباخم  داتس  نامتخاس  نیوزق -  یامیس  ادص و  نامتخاس  یقرش  علض  نایزورون  نابایخ  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  راولب  یاهتنا  نیوزق   :: سردآ سردآ
نیوزق

02833659882 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02833651796 :: 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 یصوصخ   یصوصخ طیارش   طیارش قباطم   قباطم هلاناک   هلاناک تشه   تشه چیئوس   چیئوس باه   باه وو   یویو   تیگ   تیگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

FTTHFTTH  حرط حرط هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8282
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سراف هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

50-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14  ات  رثکادح   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fars.tci.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات  رثکادح   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5627052 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9:30   - 1401/06/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش  ینفلت  زکارم  یاهدروک  چپ  اه و  لتکیپ  اه ، لباک  یراذگ  لبیل  ییاسانش و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام دادرارق 12  تدم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سراف هقطنم  تارباخم  یزکرم  نامتخاس  رصعیلو  شبن خ  تشدرصق  زاریش خ  سراف  لوا : فرط  یناشن   :: سردآ سردآ
قوف تیاس  ای  اهدادرارق و  دیرخ و  هرادا  دانسا  شورف  دحاو  دانسا : تفایرد 

هناخریبد لیوحت :

36112712-071 :: نفلت :: WWW.FARS.TCI.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5627249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو  کرادمو  دانسا  ساسا  رب  sfp یرتمولیک یرون 200  ربیف  لوژام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000172 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت شیدنا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   SFP یرون ربیف  روتکناک  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف تسیابیم  هک  دشابیم  تسویپ  لیاف  یصوصخ  طیارشو  ینف  تاصخشم  کرادم ،  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  ردو  ءاضماو  رهم  نآرد  جردنم  تامازلاو  مالعتسا  هماندهعت  جرد و  تمیق  لیمکت ،  هدنهد  داهنشیپ  طسوت  روکذم  لیاف  ءاهب  مالعتسا 

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402103-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینفلت ینفلت زکارم   زکارم یاهدروک   یاهدروک چپچپ   وو   اهاه   لتکیپ   لتکیپ اهاه ، ، لباک   لباک یراذگ   یراذگ لبیل   لبیل وو   ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 8383

sfpsfp  یرتمولیک یرتمولیک   200200 یرون   یرون ربیف   ربیف لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5627256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  تاقلعتم  هارمه  هب  هکبش  کر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009004000069 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم  راهچ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناشول قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم   APC یتراجت مان   AR3100 لدم هنایار  هکبش  هداتسیا  کر  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

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

.تسیمازلا یراذگراب  لیمکت و  هعلاطم  زا  سپ  .دشاب  یم  تسویپ  هب  مالعتسا  دانسا  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8817613891 یتسپ :  دک  یسودرف ،  نابایخ  عطاقت  یتعیرش -  راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32254740-038  ، 32226277-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226277-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5627356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   هکبش   هکبش کرکر   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585

نفلت نفلت لاقتنا   لاقتنا یاهمتسیس   یاهمتسیس هبهب   طوبرم   طوبرم یکدی   یکدی یاهتراک   یاهتراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686
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یتسویپ یاهلیاف  قبط  نفلت  لاقتنا  یاهمتسیس  هب  طوبرم  یکدی  یاهتراک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشابیم هباشم  اهدکناریا 

1101093228001055 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   LOOP TELECOM هدنزاس عجرم   LOOP TELECOM یتراجت مان   AM3440 لدم یتارباخم  رسکلپ  یتلام  الاک :  مان 
ایرآ قیقد  رازبا  شیوپ 

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

نایناریا نودیلک  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   LOOP یتراجت مان  لدم 3440  هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
نایناریا نودیلک  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   LOOP یتراجت مان  لدم 6810  هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

نایسراپ یالاک  دیفم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   FC/FC 5db لدم یرون  ربیف  هعطق  هدننک  فیعضت  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
ارآ ناهج  راگن  دجم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   LOOP یتراجت مان   AM3440-C لدم  PDH یرون لاقتنا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

یرگنس یناخ  اباب  رداهب  هدننک  هضرع  عجرم   LOOP TELECOM یتراجت مان   AM3440-CHA لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
نایرم تراجت  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم   LOOP TELECOM یتراجت مان   AM3440-CHA لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   LOOP TELECOM هدنزاس عجرم   LOOP TELECOM یتراجت مان   AM3440 لدم  PDH MUX رسکلپ یتلام  الاک :  مان 
دیما یطابترا  دنمشوه  یاهراکهار  هدننک 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراددوخ  یجراخ  هنومن  هئارا  زا  یناریا  یالاک  ندوب  دوجوم  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرابتعا تخادرپ 

تفن تکرش  رابنا  برد  لیوحت 
دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  هئارا 

دیریگب سامت  هرامش  نیا  اب  تساوخرد  حرش  زا  رتشیب  عالطا  تهج 

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

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: 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   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5627499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد سامت   ( باودنایم  - یوخ  - هیمورازکارم  ) یبرغناجیابرذآ ناتسا  pc زکارم تهج  لرتنک  سسکا  یزادنا  هارو  بصن  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلخاد 19 زاین 33485120 تروص 
1101001022000910 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/26 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمسر همانزور.همانساسا   ) تکرش کرادم  اب  تسویپ  قبط  یداهنشیپ  تمیق  تسیل  لیمکت  هارمه  هبواضماو  رهم  اب  دات  یتسویپ  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  راکنامیپ  هدهعب  اصافمو  ینوناق  تروسک  هیلک  دوش  یراذگراب  هناماس  رد  ( .یراکنامیپ تیحالص   . ینمیا تیحالص  .

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

33485120-044  ، 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

( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5627517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمریغدک  ناریا  دشاب و  تاررقم  میظنت  نامزاس  وضع  دیاب  هدنرب  انمض  یتسویپ  لیاف  حرش  قباطم  ییویدار  کنیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000231 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم اداناک  هدنزاس  روشک   NETRONICS هدنزاس عجرم   NetStream 5x50 لدم  GHz 5/8 سناکرف دازآ  دناب  یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

هناماس نیرب  نامرآ  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/29 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

pcpc زکارم   زکارم تهج   تهج لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 8787

ییویدار ییویدار کنیل   کنیل ناونع : : ناونع 8888

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5627788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ازفا ر طابترا  سراپ  ههام  یتناراگ 36  TD-W8961N_V4 لدم کنیل  - یپ یت  + ADSL2 رتور مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091621000040 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
شلیشوبا نسحم  هدننک  هضرع  عجرم   TP LINK یتراجت مان   TP-8961 لدم لانرتسکا  مدوم  الاک :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4517713433 یتسپ :  دک  ریبکریما ،  هارراهچ  ماما -  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33321002-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33329607-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دراهتشا هبعش  یعامتجا  نیمات  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 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

5628025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رر ازفا   ازفا طابترا   طابترا سراپ   سراپ ههام   ههام   3636 یتناراگ   یتناراگ TD-W8961N_V4TD-W8961N_V4 لدم لدم کنیل   کنیل -- یپیپ یتیت   + + ADSL2ADSL2 رتور   رتور مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 8989

.تسویپ .تسویپ کرادمرد   کرادمرد دوجوم   دوجوم تاعالطا   تاعالطا قبط   قبط هنایار   هنایار رازفا   رازفا تخسدیرخ   تخسدیرخ ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.تسویپ کرادمرد  دوجوم  تاعالطا  قبط  هنایار  رازفا  تخسدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091470000001 زاین :  هرامش 

دراهتشا هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   KODAK یتراجت مان   i30 لدم  A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 

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

ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   LEXMARK هدنزاس عجرم   E260dn لدم یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/09 زاین :  خیرات 
وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   DR-210DP لدم تس  ده  الاک :  مان 

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

وسارف هنایار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وسارف  یتراجت  مان   FC-1640 لدم هریت  یسوط  یکشم و   USB مک بو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/09 زاین :  خیرات 
افیا یتراجت  مان  ( GAMA(B-2039 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

رابت ناملس  باهولادبع   WV-LW2200 لدم  in 22 هنایار روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دیاب مالقا  هیلک.ریغالودشاب  زربلا  ناتسا  رد  رقتسم  دیاب  امتح  هدننک  نیمات.تسویپ  کرادم  رد  دوجوم  تاعالطا  قبط  هنایار  رازفا  تخس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم دننک  نیمات  هدهع  هب  رادیرخ  لحم  رد  الاک  لیوحت  لمحودنشاب و  ربتعم  همانتنامض  یاراد 

3187185899 یتسپ :  دک  یناطلس ،  دیهش  نادیم  دراهتشا  ناتسرهش  زربلا  ناتسا  دراهتشا ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37724179-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37724225-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  یسانشاوه  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/06تبون 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

5628036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004062000021 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

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

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 
الاک  حرش 

ددع دادعت 2  رتلش  هارمه  هب  تشربمال  اوه 8093  تبوطر  امد و  روسنس 
ددع دادعت 2  تشربمال  داب 14522  تعرس  روسنس 

ددع دادعت 2  تشربمال  داب 14521  تهج  روسنس 
ددع دادعت 1   nr-100-s لدم یناریا  مدوم 

ناتسیس یسانشاوه  لک  هرادا  دات  هب  هجو  لیوحت  زا  لبق  دیاب  مزاول  هیلک  - یمالسا هنازخ  دانسا  تخادرپ  - ددرگ یراذگراب  لماک و  تسویپ  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناتسچولب ناتیس و  یسانشاوه  لک  هرادا  رد  مزاول  هیلک  لیوحت  - دسرب ناتسچولب  و 

9816153459 یتسپ :  دک  یسانشاوه ،  لک  هرادا  سراف -  جیلخ  هارگرزب  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33294825-054  ، 33294814-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33294817-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ 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

5628130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داب داب تعرس   تعرس روسنس   روسنس ددع   ددع   22 دادعت   دادعت رتلش   رتلش هارمه   هارمه هبهب   تشربمال   تشربمال اوه  80938093   اوه تبوطر   تبوطر وو   امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 9191

لایسکاوک لایسکاوک وو   هکبش   هکبش لباک   لباک یاهروتکناک   یاهروتکناک ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لایسکاوک  هکبش و  لباک  یاهروتکناک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ***** یلخاد دیلوت  ****

06153183711
1101092179000644 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناویات هدنزاس  روشک  کنیل  ید  یتراجت  مان   DMC-920 لدم ربیف  هب  لباک  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

ناهاپس رذآ  کار  یا  هبعج  نتراک 10   mm^2 6 زیاس  RTP 6 عون یگناخ  یتعنص و  قرب  لانیمرت  الاک :  مان 
نتراک 450 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
یطابترا یاه  هداد  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   EQUIP هدنزاس عجرم   EQUIP یتراجت مان  لدم 129403  هکبش  تکوس  یزلف  راچآ  الاک :  مان 

متسیس ایشرپ 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
نمیا هدننک  هضرع  عجرم   MK هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   BRAND REX یتراجت مان   NP-01155P لدم  CAT 6 هکبش نوتسیک  روتکناک  الاک :  مان 

ناتسزوخ هکبش 
ددع 250 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم نوتسیک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مارتحا مالس و  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن مادقا  تسویپ  ساسارب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  -1

( دوش تسویپ  هدش  کیکیفت  یلام  ینف و  داهنشیپ  یمازلا   ) دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  - 2
.دشاب یم  رهشمرخ  نادابآ و  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا  -3

.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ  -4

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5628156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب  نهآ  هار  یاههاگتسیا  میالع  هیذغت  یاه  متسیس  یزاسهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000073 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ملق 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تارغتو سیسات  یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناراکنامیپ   . تسیمازلا مالعتسا  مرفوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزا  هدشءاضماورهم  تروصبار 

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5628173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دینک یراذگراب  لیمکت  زا  سپ  دامن و  هعجارم  تسویپ  مالعتسا  هب  تسا  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005438000382 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دینک یراذگراب  لیمکت  زا  سپ  دامن و  هعجارم  تسویپ  مالعتسا  هب  تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9188913111 یتسپ :  دک  عناق ،  دیهش  هار  هس  شبن  - دابآ لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38685320-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38675588-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نهآ نهآ هار   هار یاههاگتسیا   یاههاگتسیا میالع   میالع هیذغت   هیذغت یاه   یاه متسیس   متسیس یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 9393

دینک دینک یراذگراب   یراذگراب لیمکت   لیمکت زازا   سپسپ   وو   دامن   دامن هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا هبهب   تسا   تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  یرایز  نمشد  هقطنم  شرورپ  شزومآ و  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   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5628178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دعب هام  تخادرپ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004032000007 زاین :  هرامش 

یرایز نمشد  شرورپو  شزوما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

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

ینسمم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاب کیفارگ  اب  متسیس  نیرت  زور  هب  سیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7356163654 یتسپ :  دک  دابآ ،  تلود  یاتسور  یرایز ، نمشد  هقطنم  ینسمم ، دابآرون  ینسمم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42620707-071  ، 42620643-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42620643-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  رد  رهشکین  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5628247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P4P4  هنایار هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 9595

هنایار هنایار روتینام   روتینام یلومعم -  -  یلومعم مدوم   مدوم میس -  -  میس یبیب   لالا   ساسا   یدید   یایا   مدوم   مدوم پنسا -  -  پنسا نکسا   نکسا رنکسا   رنکسا ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم هاگشیامزآ  تهج  یتسویپ  کرادم  قبط  الاک  ملق   7 دادعت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093453000129 زاین :  هرامش 

رهشکین ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
وستیجوف  S300M لدم پنسا  نکسا  رنکسا  الاک :  مان 

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

ریوصت هنایار  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم   TENDA یتراجت مان   W548D لدم میس  یب  لا  سا  ید  یا  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
یمکح امه  هدننک  هضرع  عجرم   TENDA یتراجت مان   D810R لدم یلومعم  مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   LG یتراجت مان   1942S/M لدم  in 19 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
ماس هدننک  هضرع  عجرم  گنوسماس   SCX-3405FH لدم نکسا  یپک و  یشوگ و  اب  سکف  تیلباق  اب  گنر  کت  یرزیل  هنایار  رگپاچ  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

کینورتکلا
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
یترجه یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  سنج   mobin alfu لدم رتویپماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

ناودنک تاطابترا  مایپ  هدنزاس  عجرم  ناودنک  یتراجت  مان   DK7-21 لدم یکشم  گنر  یزیمور  تباث  لاتیجید  نفلت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
رهش کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09157533823 دوش تسویپ  روتکاف  دوش  هعجارم  تسویپ  هب  افطل  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9991733187 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  یدازآ  راولب  رهش ،  کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35232654-054  ، 35232606-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35232606-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: 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   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5628271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  بصن و  هارمهب  تاقلعتم  یبناج و  لیاسو  میسیب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  رد  مزال  تامدخ  زاین و  دروم  مالقا  لماک  حرش 

1101003249000049 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

جوا لصاح  هدننک  هضرع  عجرم   HYTERA یتراجت مان   PD785G لدم  W 5 ناوت  MHz 174-136 سناکرف ییویدار  یتسد  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 
شزادرپ

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/06/14 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  تامدخ  مالقا و  یکیکفت  تمیق  اب  روتکاف  شیپ  یراذگراب  هئارا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشابیم تمیق  داهنشبیپ  هئارا  هب  زاجم  تمدخ  زاین و  حرش  اب  طبترم  یفاک و  هبرجت  یاراد  یاه  تکرش 

دشابیم ناتسدرک  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  رابنا  مالقا  لیوحت  لحم 

6616935911 یتسپ :  دک  تسیز ،  طیحم  تظافح  لک  هرادا  ، هاگدید کراپ  بنج  - نارادساپ خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232415-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230027-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5628295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمهب   هارمهب تاقلعتم   تاقلعتم وو   یبناج   یبناج لیاسو   لیاسو وو   میسیب   میسیب ناونع : : ناونع 9797

رتویپماک رتویپماک تاعطق   تاعطق وو   مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رتویپماک تاعطق  مزاول و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000316 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روشک  D-LINK یتراجت مان   DKVM-210H-DS .2-PORT KVM SWITCH WITH HDMI AND USBPORTS لدم تروپ  ود   KVM چیئوس الاک :  مان 

گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس 
ددع 20 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
ینایجاح نامحرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  یج  لا  یتراجت  مان   X100 لدم هنایار  رتیار  ید  یس  الاک :  مان 

هاگتسد 7500 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

زادرپ تیب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MICROLAB هدنزاس عجرم   MICROLAB یتراجت مان   A20 لدم یکشم  لاکیتپا  میس  اب  سوام  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SEAGATE هدنزاس عجرم   TB 2 تیفرظ  ST32000542AS لدم لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

عجرم  WELLSTONE INDUSTRIAL هدنزاس عجرم   WELLSTONE یتراجت مان  هنایار   HM1201287 نزاخ یرتاب و  یکیفارگ و  تراک  نف  هعومجم  الاک :  مان 
لدرا راب  نوراک  هدننک  هضرع 

تسد 40 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

کینورتکلا ماس  هدننک  هضرع  عجرم  گنوسماس  یتراجت  مان   PC2-5300F لدم  4GB تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
ایاپ زبس  نیمزرس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   PC3-12800R لدم  GB 8 تیفرظ  DDR3 1600 رورس مر  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشدهاوخن هدادرثا  بیترت  طورشم  صقان و  تاداهنشیپ  هب 

.دشابیم یرورض  مالعتسا  یاهدنب  ندومن  صخشم  روتکاف و  شیپ  قاصلا 

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

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راداهب دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5628350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تروپ لقادح 6   ، Rac Mount رادروتینام ،  ) تاصخشم اب   KVM یطابترا چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009030000312 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  راداهب  دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

لمآ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ هرامش 09111212162  اب  تاعالطا  بسک  تهج  .ددرگ  تسویپ  الاک  تاصخشم  .ددرگیم  تخادرپ  رتویپماک  دحاو  دات  زا  سپ  الاک  هجو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
داژن حلاص  سدنهم 

4616163119 یتسپ :  دک  یتسپ 46135878 ،  قودنص  ناتسمچ  هداج  رتمولیک 7  لمآ  ناردنزام  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43133755-011  ، 43132612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43132566-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راداهب دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5628388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  بصن و  تامدخ  هارمه  هب  یگنیکراپ  کج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009030000311 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  راداهب  دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشم  قبط  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
لمآ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  دیدزاب  .ددرگ  یم  تخادرپ  ینف  دحاو  دات  یزادنا و  هار  بصن و  زا  سپ  هجو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرظان هرامش 09113260994  اب  یگنهامه  تهج 

4616163119 یتسپ :  دک  یتسپ 46135878 ،  قودنص  ناتسمچ  هداج  رتمولیک 7  لمآ  ناردنزام  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43133755-011  ، 43132612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43132566-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تروپ تروپ   66 لقادح   لقادح  ،  ، Rac MountRac Mount رادروتینام ، ، رادروتینام  ) ) تاصخشم تاصخشم اباب     KVMKVM  یطابترا یطابترا چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 9999

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تامدخ   تامدخ هارمه   هارمه هبهب   یگنیکراپ   یگنیکراپ کجکج   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دورهاش قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: 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 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5628463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  ، هناماس قیرط  زا  کرادم  لاسرا  ( ) لخاد تخاس  یالاک  افرص   ) تسویپ تاصخشم  اب  تروپ  ظفاحم  یتعنص و  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلخاد 332 یترصن 02332503015  سدنهم  سانشراک  ( هباشم

1101001466000035 زاین :  هرامش 
دورهاش قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نومرپ رتسگ  شیاپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   PM2020 لدم هکبش  هب  لایرس  یتعنص  لدبم  مدوم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
رازهود اراک  هدننک  هضرع  عجرم  رازهود  اراک  یتراجت  مان   SAFE USB لدم اهرازفا  دب  ربارب  رد  هکبش  رتویپماک و  زا  تظافح  تهج   USB ظفاحم الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگورین المهد ،  دورهاش ،  رد  عقاو  دورهاش  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  رابنا  برد  تسیاب  یم  الاک  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  رف 02332503004  تداعس  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  .ددرگ  لیوحت  یماطسبدیهش  قرب 

 : یتسپ دک  یماطسبدیهش ، ، قرب  هاگورین  یدابآ  المهد ،  ناتسهد  یزکرم ،  شخب  دورهاش ،  ناتسرهش  نانمس ،  ناتسا  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3654134111

32503004-023  ، 32503020-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32503020-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کینیلک5626510 یناتسرامیب  تیدیدم  رازفا  هحفص 27)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادا5626630 یاهاضف  یریوصت  شیاپ  هب  طوبرم  تازیهجتو  مزاول  ملق  بصنو 16 هحفص 93)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

مرن5626774 ینابیتشپ  هاگتسیا ،  حطس  رداهروسنس  گنیروتینام  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و 
گنیروتینام متسیس  هب  لصتم  یاه  تنیالاک  رورس و  اهرازفا 

هحفص 37) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسا5626778 یاه  هاگتسیا  زکارم و  ینمیا  یاه  متسیس  هحفص 93)یرادهگن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5627244SOE روما ماجنا  ینامزاس و  لاتروپ  هعسوت  هحفص 27)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

تروپ تروپ ظفاحم   ظفاحم وو   یتعنص   یتعنص مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5627536250m تروپ چوس 8  کولف  تست  اب   utp cat6 هکبش لباک   vivotek ماد گم  نیبرود 2 
250m poe تروپ چوس 16   poe

هحفص 93) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5627633icms دنمشوه ددرت  لرتنک  هحفص 37)درب  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5628071 ( گنیتکیت تمدخ (  زیم  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 27)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هطوبرم5628131 سنسیال  هارمه  هب  کیفارت  لیلحت  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 75)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ینامزاس5628134 هاگرذگ  یزاس  هدایپ  هحفص 27)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسپ و5628180 ییاوه  تامدخ  تکرش  یا  هنایار  هکبش  ینابیتشپ  یرادهگن و  یناسرزورب ،  هعسوت  ،
تسویپ تامدخ  حرش  قباطم  مایپ  تارباخم 

هحفص 27) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

روحم5628262 تکرح  لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادهگن  هحفص 75)ینابیتشپ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

کناب5628521 بعش  روما  هرادا  نایرتشم  شریذپ  دنمشوه  یاه  هناماس  هلاس  کی  هحفص 27)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا 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 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5627174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  دنمشوه  هتخت  لاتیجید و  نوبیرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000625 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینغ عولط  دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  بوچ  نیزارف  یتراجت  مان   T36 لدم  110x70x60 cm زیاس  MDF سنج هداتسیا  نوبیرت  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

دینک یراذگراب  داتس  هناماس  رد  تسویپ  لیاف  قبط  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912742-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط دنمشوه   دنمشوه هتخت   هتخت وو   لاتیجید   لاتیجید نوبیرت   نوبیرت ناونع : : ناونع 102102

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5627306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویدوتسا تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090395000045 زاین :  هرامش 

روشک یزاجم  یاضف  یلم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  اب  قباطم  الاک  تاصخشم  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  یمسر  روتکاف  هدوزفا و  شزرا  یهاوگ  هئارا 

دشایم هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه 
یراک زور  هیوست 15

1997987631 یتسپ :  دک  یلامش خ18 ،  همالع  دابا خ  تداعس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22073023-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22063981-021 :: 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   1919 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ویدوتسا ویدوتسا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5626612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ تسیل  قبط  رد 40  یا 40  هربیو  ینتب  شرف  کولب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005175000168 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناجنسفر  تینارگ  سراپ  یتراجت  مان  یمشی  زبس  گنر  شرف  رجآ  لدم   mm 22 تماخض  40x40 cm داعبا کیتسر  نامیس  هیاپ  یسدنهم  گنس  الاک :  مان 

ناجنسفر تینارگ  سراپ  هدننک  هضرع 
عبرم رتم  180 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
ناگداچ رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173965866 یتسپ :  دک  ینامز ،  دیهش  هچوک  هاگشناد -  راولب  ناهفصا -  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36271018-031  ، 36271017-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269403-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5626654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  یلصفم  کولب  یسرجوین  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000246 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هربیو   هربیو ینتب   ینتب شرف   شرف کولب   کولب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104

ناتسا ناتسا یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم یلصفم   یلصفم کولب   کولب یسرجوین   یسرجوین هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 105105

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناملید لکهایس -  روحم  ییانشور  متسیس  تهج  غارچدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001162000132 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمأت ای  شورف  ربتعم  زوجم  ای  روشک و  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  ورین  هتشر  رد  راک  تیفرظ  ربتعم و  تیحالص  همانیهاوگ  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  مالعتسا  عوضوم  یالاک 

4163863547 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  یوربور  - راسلگ تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3211064-013  ، 33110154-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33110164-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5626763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسراهب ناهفصا –  روحم  ینایم  ژوفور  رد  یسرجوین )   ) یلصفم ینتب  ظافح  یزاس  ریز  ماجنا  تهج  نتب  لیوحت  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000159 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/07/05 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناملید ناملید لکهایس -  -  لکهایس روحم   روحم ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس تهج   تهج غارچدیرخ   غارچدیرخ ناونع : : ناونع 106106

روحم روحم ینایم   ینایم ژوفور   ژوفور ردرد   یسرجوین )  )  یسرجوین  ) ) یلصفم یلصفم ینتب   ینتب ظافح   ظافح یزاس   یزاس ریز   ریز ماجنا   ماجنا تهج   تهج نتب   نتب لیوحت   لیوحت 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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رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5626802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  طیارش  قبط  مج  فاریسروحم  یاهلنوتو  اههار  یئانشور  متسیس  قرب  هکبش  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیئامن  نالعا  ار  لک  غلبم 

تسا یمازلا  کرادم  لاسرا 
1101003583000026 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/17 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514653196 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  لقن  لمح و  یاه  هنایاب  لک  هرادا  یناریتشک -  هارراهچ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33331281-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331286-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاک تکرس  یزاسراکشآ  تهج  هیاپ  ولبات و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000245 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم یاهلنوتو   یاهلنوتو اههار   اههار یئانشور   یئانشور متسیس   متسیس قرب   قرب هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 108108

هاک هاک تعرس   تعرس یزاسراکشآ   یزاسراکشآ تهج   تهج هیاپ   هیاپ وو   ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها 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 19 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5627302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها یرادرهش  شش  هقطنم  رد  بالقنا  نابایخ  رد  عقاو  گنر  تفه  یرون  رشاو  لاو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090723000010 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  زاوها  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ یورین  افلآ  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ایرآ  یورین  افلآ  یتراجت  مان   ana.waf3 لدم  W 11 ناوت ناشفا  رشاو  لاو  یطخ  غارچ  الاک :  مان 

ددع 76 دادعت : 
1401/06/13 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هارمه  نفلت  هرامش  رکذ  . 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  ینف  تاصخشم  طیارش و  .2

6133833159 یتسپ :  دک  زاوها ،  یرادرهش  نهآ  هار  هشوت  رابنا  یوربور  هاپس  نابایخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33799160-061  ، 33335076-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33335076-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ، ثاریم  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 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

5627332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  تسویپ  لیاف  رد  حرش  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرف لصاح  سامت  یقداص  سدنهم  یاقآ  هرامش 09194927533  اب  ییامنهار  هب  زاین  تهج 

1101003068000161 زاین :  هرامش 
یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف   ثاریم  ترازو  هدننک :  رازگرب 

کارا کولب  سراپ  ینامتخاس  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   m 1/5 زیاس ینتب  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 44 دادعت : 

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

رد یبصن  یاه  گنس  یور  رب  مرآ  هطوحم و  مان  یکاکح  بسانم و  یزلف  هزاس  اب  مرگولیک  نزو 1800  اب  ینتب  یخیرات  یاه  هطوحم  یفرعم  یولبات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ ریواصت  ساسا  رب  ولبات 

1343711167 یتسپ :  دک  ماما ،  راگدای  یادتبا  یدازآ - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61063451-021  ، 61063540-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66017073-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نابایخ نابایخ ردرد   عقاو   عقاو گنر   گنر تفه   تفه یرون   یرون رشاو   رشاو لاو   لاو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10

ینتب ینتب ولبات   ولبات هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5627439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییامنهار غارچ  هیاپ  بصن  لمح و  هژورپ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005674000162 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/06/21 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  یدابازوریف  یاقا  هرامش 09135809682  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  لاسکی  راک  ماجنا  نامز  تدم 

ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  لیمکت  دادرارق  کرادم و  دانسا و 

7814757331 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41325108-034  ، 41325000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42206659-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5627611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراس یر /  تفن  هدروآرف  چنیا  طخ 12/16  ریسم  رتمولیک  راوید 197  یزاس  نمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105001528 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

هوک داوس  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دنشاب هتشاد  روضح  تیزیو  تیاس  تهج  هوکداوس )  دیفس (  لپ  نادیم  رد  هبنشکی 1401/06/15  حبص  تعاس 10  مرتحم  ناگدننک  تکرش   :: 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

61654200-021  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییامنهار ییامنهار غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ بصن   بصن وو   لمح   لمح هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1121 12

یراس یراس یریر /  /  تفن   تفن هدروآرف   هدروآرف چنیا   چنیا   12 /1612 /16 طخطخ   ریسم   ریسم رتمولیک   رتمولیک راوید  197197   راوید یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 113113
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ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5627665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عون زا  هدش  بصن  گنربش  یاراد  رتم  یتناس  عافترا 75  لقادح  صلاخ و  ناتروا  یلپ  سنج  زا  ددع  یکیفارت 1000  هناوتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یروبنز هنال  هلاس  گنربش 7 

1101005674000161 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ینیسح اضر  هدننک  هضرع  عجرم  کیتسالپ  نالبس  یتراجت  مان  هراتس  لدم   60x100 cm زیاس یکیتسالپ  ریگ  تعرس  الاک :  مان 
ددع 1000 دادعت : 

1401/06/21 زاین :  خیرات 
ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  یراذگراب  اضما و  رهم و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  یریگراب  لمح و  هنیزه 

ناجریس یرادرهش  رابنا  لیوحت 

7814757331 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41325108-034  ، 41325000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42206659-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتروا ناتروا یلپ   یلپ سنج   سنج زازا   ددع   ددع   10001000 یکیفارت   یکیفارت هناوتسا   هناوتسا ناونع : : ناونع 1141 14

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5627699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناملید لکهایس  روحم  ییانشور  متسیس  تهج  غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001162000134 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمأت ای  شورف  ربتعم  زوجم  ای  روشک و  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  ورین  هتشر  رد  راک  تیفرظ  ربتعم و  تیحالص  همانیهاوگ  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  مالعتسا  عوضوم  یالاک 

4163863547 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  یوربور  - راسلگ تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3211064-013  ، 33110154-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33110164-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( رادیق ) هدنبادخ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5627736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهب مالعتسا  ربارب  هراگن  یاه  حرط  اب  یراذگ  نولباش  یشاپ و  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیئامرف لصاح  سامت  ولیجاح  یاقآ  هارمه 09127450136  هرامش  اب  ییامنهار  تهج 

1101050253000105 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  رادیق ) ) هدنبادخ یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
عبرمرتم 10000 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34227474-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34222100-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناملید ناملید لکهایس   لکهایس روحم   روحم ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس تهج   تهج غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115

هراگن هراگن یاه   یاه حرط   حرط اباب   یراذگ   یراذگ نولباش   نولباش وو   یشاپ   یشاپ گنر   گنر ناونع : : ناونع 1161 16

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5627744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلصافرتمیتناس خاروس 6 هلصافرتمیلیم  قرو 4  تماخض  رتمیتناس  10 ضرع لوط 6.80  هب  راد  گنربش  یموینیمولآ  دنبهار  ملع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع 6 دادعت هب  رتمیتناس  23.5 هبلات خاروس 

1101092160000201 زاین :  هرامش 
نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا شورف  روتکاف  رد  یتسپ  دک  هارمه  هب  هدنشورف  یلم  هرامش  ای  یداصتقا  دک  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  لمح و  یریگراب  هنیزه 

ددرگ لاسراو  همیمض  هدشاضما  رهم  شورف  روتکاف  شیپ 
ددرگ لاسرا  همیمض و  هدوزفا  شزرارب  تایلام  هگرب 

1561733344 یتسپ :  دک  کالپ 48 ،  یبونج - راهب  نابایخ  هب  هدیسرن  هیمس -  نابایخ  یتعیرش - نابایخ  یادتبا  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55901087-021  ، 77500263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77506081-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد گنربش   گنربش یموینیمولآ   یموینیمولآ دنبهار   دنبهار ملع   ملع ناونع : : ناونع 1171 17

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

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

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

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

5628131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد جردنم  دافم  قبطدشاب  یم  هباشم  الاکدک  هطوبرم  سنسیال  هارمه  هب  کیفارت  لیلحت  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درمناوج سامت 021-64573069  نفلت.دادرارق  سیون  شیپ 

1101001017000419 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   DOURAN DSGATE-TRAFFIC ANALYZER یتراجت مان   DSGate-Traffic Analyzer لدم هکبش  یموب  کیفارت  تیریدم  هاگتسد  الاک :  مان 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راولب کرادم  لاسرا  سردآ  دشاب  یم  فذح  هلزنم  هب  تسویپ  کرادم  لاسرا  مدع  دوش  لاسرا  هناماس  نایاپ  زا  دعب  تعاس  رثکادح 24  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیرخ زیهجت و  هریاد  مود  یقرش پ8 ط  ناغمرا  رایدنفسا  زا  رتالاب  اقیرفآ 

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

75358221-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم سنسیال   سنسیال هارمه   هارمه هبهب   کیفارت   کیفارت لیلحت   لیلحت هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118
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ناتسا یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لمح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5628161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، نادور لنوت  یلوط  ییانشور  یارجا  یحارط و   ، یزاسزاب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004221000085 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/14 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  کالما  دانسا و  تبث  هرادا  بنج  هاگپ -  هارراهچ  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33637283-076  ، 33637274-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33637274-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

،، نادور نادور لنوت   لنوت یلوط   یلوط ییانشور   ییانشور یارجا   یارجا وو   یحارط   یحارط  ، ، یزاسزاب یزاسزاب ناونع : : ناونع 1191 19

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

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

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

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

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

5628262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ناکشر هیمورا (  داباهم –  روحم  تکرح  لاح  رد  نیزوت  هناماس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000123 زاین :  هرامش 

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

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم تکرح   تکرح لاح   لاح ردرد   نیزوت   نیزوت هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 120120

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5628373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، ددرگ یراذگراب  لیمکت و  یتسویپ  یتسیل  ساسارب  ددع  دادعت 200  هب  رتم  کی  لوط  عافترا 80  ضرع 50  ینتب  یسرجوین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

1101090595000166 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  نالگهد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

برغ هدینت  شیپ  نتب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   80x120x200 cm زیاس ینتب  سنج  یسرجوین  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

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

هدهع رب  لمح  هنیزه  ددرگ ، یراذگراب  لیمکت و  یتسویپ  یتسیل  ساسارب  ددع  دادعت 200  هب  رتم  کی  لوط  عافترا 80  ضرع 50  ینتب  یسرجوین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف 

6667134511 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  زاروا -  دمحم  نابایخ  نالگهد - نالگهد ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35123130-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35122394-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5628427 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ ناتسا  یاههار  حطس  رد  ینمیا  مالقا  تازیهجت و  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000071 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/06/06 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

،، ددرگ ددرگ یراذگراب   یراذگراب وو   لیمکت   لیمکت یتسویپ   یتسویپ یتسیل   یتسیل ساسارب   ساسارب ددع   ددع   2 00200 دادعت   دادعت هبهب   رتم   رتم کیکی   لوط   لوط   8080 عافترا   عافترا   5050 ضرع   ضرع ینتب   ینتب یسرجوین   یسرجوین ناونع : : ناونع
تسا تسا هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع ربرب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه

12 112 1

ناتسلگ ناتسلگ ناتسا   ناتسا یاههار   یاههار حطس   حطس ردرد   ینمیا   ینمیا مالقا   مالقا وو   تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاشنامرک هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5626827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تاصخشم  قباطم  یقرب  هرکرک  بصن  لمح و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا یمازلا  روتکاف  شی  همیمض 

1201001530000042 زاین :  هرامش 
هاشنامرک هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

.ددرگ رکذ  یلک  تروص  هب  تمیق  - 
هطوبرم نیلوئسم  دات  زا  سپ  هجو  تخادرپ 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
هژورپ  1 دادعت : 

1401/06/17 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یموب  هدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  هدهع  هب  ینوناق  تاروسک  هیلک 

هدننک نیمات  هدهع  هب  باهذ  بایا و  یاه  هنیزه  هیلک  لمح و  هنیزه  حلاصم ، هیلک  هیهت 
.دامن لصاح  سامت  یهاشناریم 08338254627  سدنهم  یاقآ  بانج  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

6714616441 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  بعش  روما  تیریدم  یدازآ -  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38228232-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38228232-083 :: 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

.تسا .تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیشی   همیمض   همیمض تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   لمح   لمح وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 123123

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5626911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا و حرش  هب  ناردنزام ، ناتسا  نکسم  کناب  ششوپ  تحت  بعش  یکینورتکلا  برد  هاگتسد   52 یرادهگن ، سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دادرارق 

1101003327000025 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 52 دادعت : 

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

دادرارق دقع  تهج  زاین  دروم  کرادم  یراک و  هموزر.ددرگ  همیمض  هناماس  رد  مالعتسا  باوج  تسویپ  رد  دات  لیمکت و  زا  سپ  تسویپ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  هناماس  رد 

4818814887 یتسپ :  دک  هیحان 1 ،  شرورپ  شزومآ  یوربور  گنهرف  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33313916-011  ، 33313145-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33313135-011 :: 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

یکینورتکلا یکینورتکلا برد   برد هاگتسد   هاگتسد   5252 یرادهگن ، ، یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 124124

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5627358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  سکمیات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030084000507 زاین :  هرامش 

ناراسچگ ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  سکمیات  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عوجرمالاک تیفیک  دات  مدع  هدنشورف *  اب  لمح  هیارک  * هرصبت یتالماعم  یلام  همان  نآ  هدام 97  قب  اطم   * ههام هس  یدقن  ریغ   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 .( ددرگ یراذگراب  روتکاف  شیپ  هناماس  رد  ملق  کی  زا  شیب  تساوخرد.ددرگیم 

7581993111 یتسپ :  دک  افش ،  نادیم  ناراسچگ  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224711-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220501-074 :: 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

سکمیات سکمیات ناونع : : ناونع 125125

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5627746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلصافرتمیتناس خاروس 6 هلصافرتمیلیم  قرو 4  تماخض  رتمیتناس  10 ضرع لوط 6.80  هب  راد  گنربش  یموینیمولآ  دنبهار  ملع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع 6 دادعت هب  رتمیتناس  23.5 هبلات خاروس 

1101092160000201 زاین :  هرامش 
نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یروانف رصع  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  هتسب  یدنب  هتسب  عون   RB-K-PRK لدم گنیکراپ  یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
دزی زبس  ریوک 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/06/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا شورف  روتکاف  رد  یتسپ  دک  هارمه  هب  هدنشورف  یلم  هرامش  ای  یداصتقا  دک  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  لمح و  یریگراب  هنیزه 

ددرگ لاسراو  همیمض  هدشاضما  رهم  شورف  روتکاف  شیپ 
ددرگ لاسرا  همیمض و  هدوزفا  شزرارب  تایلام  هگرب 

1561733344 یتسپ :  دک  کالپ 48 ،  یبونج - راهب  نابایخ  هب  هدیسرن  هیمس -  نابایخ  یتعیرش - نابایخ  یادتبا  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55901087-021  ، 77500263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77506081-021 :: 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

راد راد گنربش   گنربش یموینیمولآ   یموینیمولآ دنبهار   دنبهار ملع   ملع ناونع : : ناونع 126126

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

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

زا 114 ھحفص 91 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/66j842jpjkuqr?user=37505&ntc=5627746
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5627746?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5628298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیتسا مامت  هندبکیتاموتا  لوف  یا  هلیم  ددرت  لرتنک  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004836000084 زاین :  هرامش 

یرادا تلادع  ناوید  هدننک :  رازگرب 
اهس کینورتکلا  شناد  سراپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  سادپ  یتراجت  مان   TP-102 لدم دارفا  ددرت  لرتنک  زکرم  یا  هلیم  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/06/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب طوبرم  یاه  هنیزه  هیلک  هدوب -  لاس  تدم 3  هب  طرش  دیق و  یب  یتناراگ  یاراد  تسیاب  یم  مالقا  هیلک  دشاب -  یم  تسویپ  هب  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  هام  کی  هیوست  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهع  هب  بصن و ...  هیاپ  زا  معا  تازیهجت  بصن 

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

51203845-021  ، 46044146-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46044146-021 :: 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

لیتسا لیتسا مامت   مامت هندب   هندب کیتاموتا   کیتاموتا لوف   لوف یایا   هلیم   هلیم ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یضارا  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5628334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدورو تیگ  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ رد  یلیمکت  تاعالطا  ) تسیمازلا هناماس  رد  تمیق  مالعا  زا  لبق  یروضح  دیدزاب 

1101000016000104 زاین :  هرامش 
روشک یضارا  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

دیئامرف لصاح  سامت  یدمحم  یاقآ  سامت 43673761  هرامش  اب  دیدزاب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسویپ رد  یلیمکت  تاعالطا  ) دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  تمیق  مالعا  زا  لبق  یروضح  دیدزاب 

تسیمازلا راک  ماجنا  زوجم  روتکاف و  شیپ  هئارا 

1416644361 یتسپ :  دک  روشک ،  یضارا  روما  نامزاس   ، 1 کالپ راهب ،  ءارعشلا  کلم  نابایخ  یادتبا  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43673000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88833612-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

5627633icms دنمشوه ددرت  لرتنک  هحفص 37)درب  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یدورو یدورو تیگ   تیگ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ناتسا  لگهایس  یرادرهش   :: 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 18 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5626630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم ربارب  لکهایس  یرادرهش  هب  طوبرم  یرادا  یاهاضف  یریوصت  شیاپ  هب  طوبرم  تازیهجتو  مزاول  ملق  بصنو 16 هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هناماس رد  تسویپ 

1101050081000034 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  لگهایس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

لکهایس رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم طاسقا  تروص  هب  تخادرپ  طیارش  --- ددرگ هئارا  هدش  هتساوخ  تازیهجت  دک  ناریا  تاصخشم  هب  هجوت  اب  بصنو  هیهت  ساسا  رب  اهتمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  هناماس  رد  تسویپ  مرف  رد  تمیق  داهنشیپو  تاصخشم  یراذگراب 

4431616583 یتسپ :  دک  لکهایس ،  یرادرهش  - ماما نابایخ  لکهایس ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41312030-013  ، 42322030-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42322186-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5626778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگزمره ناتسا  یاه  هاگتسیا  زکارم و  ینمیا  یاه  متسیس  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000907 زاین :  هرامش 

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

هاگتسیا 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 33334507 هرامش  - دادرارق دقع  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا یرادا یاهاضف   یاهاضف یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ هبهب   طوبرم   طوبرم تازیهجتو   تازیهجتو مزاول   مزاول ملق   ملق 1616 بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 129129

ناتسا ناتسا یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا وو   زکارم   زکارم ینمیا   ینمیا یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 130130

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

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

زا 114 ھحفص 94 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mzwjb9ntmwbg2?user=37505&ntc=5626630
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5626630?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dqhlxfsuqkmld?user=37505&ntc=5626778
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5626778?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یتشهب دیهش  یهاگشناد  هعبات  دحاو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5626836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا  هار  بصن و  هارمهب  نآ  تازیهجت  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

.دشابیم تسویپ  زاین  یلک  حرش 
1101092532000011 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  یهاگشناد  هعبات  دحاو  هدننک :  رازگرب 
روشک داریه  کینورتکلا  نادرف  هدنزاس  عجرم  مک  یا  یتراجت  مان   IC-SMA12MV لدم  POE اب هکبش  تحت  تلاب  لسکیپاگم  هتسب 5  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

داریه کینورتکلا  نادرف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دسرب هاگشناد  یت  یآ  سانشراک  دات  هب  دیاب  سنج 

دادارق ساسا  رب  هجو  تخادرپ 
دیدزاب یگنهامه و  تهج  یزورون 09125714168  یاقآ  سامت  هرامش 

دامرفب سامت  یرادا  تعاس  رد  افطل 

1187613311 یتسپ :  دک  سدق ،  دجسم  یوربور   - یلامش ییاراخب  دیهش  نابایخ   - بونج لانیمرت  بنج   - تثعب هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55069267-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55063043-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لسکیپاگم لسکیپاگم   55 هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 131131

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

5626842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  دنولا  نامتخاس  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  لیمکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب 

لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20 
1201001036000235 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: 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

دوش دوش یمن   یمن هداد   هداد یخساپ   یخساپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ جرد   جرد نودب   نودب تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط دنولا   دنولا نامتخاس   نامتخاس یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع
لیوحت لیوحت زازا   سپسپ   زور   زور   2 020 هیوست   هیوست

132132

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

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

زا 114 ھحفص 96 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bysx66pka3sg2?user=37505&ntc=5626842
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5626842?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هاضق هوق  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5626954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماکیلپ  هاگتسد   polycom HDX8000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
C22185-27952-002 ربمان تراپ   , UCBOARD 2583-61730-001 سنارفنک درب و  یسوی 

1101004813000198 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

POLYCOM یتراجت مان   HDX8000 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

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

یراک هام  تخادرپ 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ 

تسیمازلا هدوزفا  شزرا 

1415913111 یتسپ :  دک  هیئاضق ،  هوق  یزکرم  نامتخاس  باجح  نابایخ  شبن  زرواشک   راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66960261-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: 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

لاتیجید لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 133133

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

5626964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ینامیلس  دیهش  هبعش  یریوصت  تراظن  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب 

لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20 
1201001036000236 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: 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

2020 هیوست   هیوست دوش   دوش یمن   یمن هداد   هداد یخساپ   یخساپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ جرد   جرد نودب   نودب تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ینامیلس   ینامیلس دیهش   دیهش هبعش   هبعش یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس ناونع : : ناونع
لیوحت لیوحت زازا   سپسپ   زور   زور

134134

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5627080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو  کرادمو  دانسا  ساسا  رب  رژراش  یکینورتکلا  درب  ددع  دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000173 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   T24M لدم هتسب  رادم  نیبرود   MX-OPT-IO2 لدم یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف تسیابیم  هک  دشابیم  تسویپ  لیاف  یصوصخ  طیارشو  ینف  تاصخشم  کرادم ،  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  ردو  ءاضماو  رهم  نآرد  جردنم  تامازلاو  مالعتسا  هماندهعت  جرد و  تمیق  لیمکت ،  هدنهد  داهنشیپ  طسوت  روکذم  لیاف  ءاهب  مالعتسا 

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402103-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   مالعتسا   مالعتسا تسویپ   تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو کرادمو   کرادمو دانسا   دانسا ساسا   ساسا ربرب   رژراش   رژراش یکینورتکلا   یکینورتکلا درب   درب ددع   ددع دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع 135135
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یراوزبس میکح  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5627176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

KI-S180XL20Z33-i150STH لدم  - kdt هتسبرادم ( PTZ) نادرگ نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091294000010 زاین :  هرامش 
یراوزبس میکح  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

اوآ کین  نارهت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   SNC-cs40p لدم  IP camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/09 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

KI-S180XL20Z33-i150STH لدم  - kdt هتسبرادم ( PTZ) نادرگ نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف تقد  تسا  هدش  جرد  هباشم  الاک  دک 

دشاب یم  ناتسرهش  یموب  یاه  تکرش  اب  تیولوا 
دوش هداد  رارق  تسویپ  رد  دشاب و  حالصیذ  عجارم  زا  تیحالص  دات  یهاوگ  یاراد  دیاب  هدننک  نیمات 

9617976487 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  یراوزبس –  میکح  هاگشناد  سیدرپ  رهش  –  دیحوت  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44410310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44410300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش زور  تدم 5  ات  رثکادح  لوا و  تبون  یهگآ  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
مود تبون  یهگآ  جرد  خیرات 

aogc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5627224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمرخ هرامش 2  نامتخاس  کینورتکلا  تظافح  هناماس  بصن  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 3.211.000.000 

هام  12 دادرارق : یارجا  تدم 

.تسا مالعتسا  هدنرب  هدهعب  یهگآ  جرد  هنیزه  ناریا - تفن  یلم  تکرش  تسارح  نامزاس  زا  ناراکنامیپ  یتینما  ینف و  هیدأت  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رصان شبن  یاهنماخ ، هللا  تیآ  راولب  یناشن  هب  رهشمرخ  رد  نادنورا  زاگ  تفن و  تکرش  یزکرم  رتفد  رد  اهدادرارق  یقوقح و  روما  هب  مالعتسا  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
قاتا 209 یبونج ، مود  هقبط  کالپ 20 ، مجنپ ، نابایخ  یلوبمالسا ، دلاخ  نابایخ  یناشن  هب  نارهت  رد  یو  یگنهامه  رتفد  ای  ورسخ و 

061 و 061-32121611  - 32121612 :: نفلت :: AOGC.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 136136

نامتخاس نامتخاس کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس بصن   بصن ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 137137
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: 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   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5627350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد 19 زاین 33485120 تروص  رد  سامت  یتسویپ  دانسا  قبط  یوخ  pc زکرم هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هارو  بصن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000909 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/26 زاین :  خیرات 
یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمسر همانزور.همانساسا   ) تکرش کرادم  اب  تسویپ  قبط  یداهنشیپ  تمیق  تسیل  لیمکت  هارمه  هبواضماو  رهم  اب  دات  یتسویپ  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  راکنامیپ  هدهعب  اصافمو  ینوناق  تروسک  هیلک  دوش  یراذگراب  هناماس  رد  ( .یراکنامیپ تیحالص   . ینمیا تیحالص  .

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

33485120-044  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

pcpc زکرم   زکرم هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 138138
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5627536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

vivotek ماد گم  نیبرود 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کولف تست  اب   utp cat6 هکبش لباک 

250m poe تروپ چوس 8 
250m poe تروپ چوس 16 

1201000383000402 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

vivotek ماد گم  نیبرود 2  - 
کولف تست  اب   utp cat6 هکبش لباک 

250m poe تروپ چوس 8 
250m poe تروپ چوس 16 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  4 دادعت : 

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

دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567  اب  رتشیب  تاعالطا  یارب  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

250250 m poem poe تروپ   تروپ   1616 چوس   چوس   250250 m poem poe تروپ   تروپ   88 چوس   چوس کولف   کولف تست   تست اباب     utp cat6utp cat6 هکبش   هکبش لباک   لباک   vivotekvivotek ماد   ماد گمگم     22 نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 139139
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نارهت ناتسا  یافبآ  یروانف  یشزرو و  یگنهرف ، هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5627571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  حرشب  رسمار  ناتسرهش  رد  عقاو  رثوک  یارسنامهم  یارب  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094369000004 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یافبآ  یروانف  یشزرو و  یگنهرف  هسسؤم  هدننک :  رازگرب 
لاب لگ  کاترف  هدنزاس  عجرم   AVM8445XS لدم  AI دنمشوه تیلباق  یاراد   motoriz varifocal زنل لادنو  لسکیپاگم  ماد 8  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نژیو لاب  لگ  کاترف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو 
هاگتسد 26 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415615441 یتسپ :  دک  یمئاد ،  اضریلع  دیهش  نابایخ  ، یمطاف رتکد  نابایخ  ، نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88977769-021  ، 88968019-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88990127-021 :: 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

جوسای یکشزپ  مولع  هاگشناد  یگنهرف  ییوجشناد و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5627860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  ههام  تخادرپ 5 انمضددرگ  هیارا  تسویپ  تسیل  قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030142000036 زاین :  هرامش 

جوسای یکشزپ  مولع  هاگشناد  یگنهرف  ییوجشناد و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نارامیس  یتراجت  مان   SM-IPIRS-4MP/MS لدم بش  رد  دید   Mp 4 دنمشوه  mm 3/6 تباث زنل  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نارامیس
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ییوجشناد ،  روما  یگنهرف و  تنواعم  جوسای -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرهطم  دیهش  راولب  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7591741417

33337243-074  ، 33337254-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337254-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم حرشب   حرشب رسمار   رسمار ناتسرهش   ناتسرهش ردرد   عقاو   عقاو رثوک   رثوک یارسنامهم   یارسنامهم یارب   یارب هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 140140

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 141141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5627861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  دادرارق و  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004158000039 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یریسگنت میرم  هدننک  هضرع  عجرم   PANASONIC یتراجت مان   WV-CF102ECCW لدم هتسب  رادم  نیبرود  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  دادرارق و  قبط  هتسب  رادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7914697935 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  ناتسا  ییاراد  داصتقا و  روما  لک  هرادا  بالقنا  نادیم  ماما -  خ  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32242023-076  ، 32210334-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32244742-076 :: 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

نارهت ناتسا  یافبآ  یروانف  یشزرو و  یگنهرف ، هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5627887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  حرشب  رسمار  ناتسرهش  رد  عقاو  رثوک  یارسنامهم  یارب  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094369000005 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یافبآ  یروانف  یشزرو و  یگنهرف  هسسؤم  هدننک :  رازگرب 
لاب لگ  کاترف  هدنزاس  عجرم   AVM8445XS لدم  AI دنمشوه تیلباق  یاراد   motoriz varifocal زنل لادنو  لسکیپاگم  ماد 8  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نژیو لاب  لگ  کاترف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو 
هاگتسد 26 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415615441 یتسپ :  دک  یمئاد ،  اضریلع  دیهش  نابایخ  ، یمطاف رتکد  نابایخ  ، نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88977769-021  ، 88968019-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88990127-021 :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 142142

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم حرشب   حرشب رسمار   رسمار ناتسرهش   ناتسرهش ردرد   عقاو   عقاو رثوک   رثوک یارسنامهم   یارسنامهم یارب   یارب هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 143143

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد   :: 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 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5628012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   . تسویپ تسیل  اب  قباطم  تازیهجت  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060044000036 زاین :  هرامش 

نیوزق ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یناریگجاب هداز  رگسع  مظعا  هدننک  هضرع  عجرم   TECHVISION یتراجت مان   AS-31030 لدم یتظافح  یاه  متسیس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   . تسویپ تسیل  اب  قباطم  تازیهجت  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414896818 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  هاگشناد  راولب  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33901527-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33786578-028 :: 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

یتظافح یتظافح یاه   یاه متسیس   متسیس هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 144144

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

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

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

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

5628212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراه نیبرود و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090395000047 زاین :  هرامش 

روشک یزاجم  یاضف  یلم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
( هاگتسد ود  )blackmagic estudio camera 4k pro نیبرود - 

( هاگتسد کی  ) تیابارت تیفرظ 14 اب  backup plus Hub desktop لدم تیگیس  لانرتسکا  کسید  دراه 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم لاس 1403  تخادرپزاب  اب  هنازخ 006 و001 دانسا  لحم  زا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یزکرم  کناب  هبوصم  هب  هجوت  اب  رامشزور  تروص  هب  هنازخ  دانسا  هنایلاس  دوس  هبساحم 

دشابیم یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا 

1997987631 یتسپ :  دک  یلامش خ18 ،  همالع  دابا خ  تداعس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22073023-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22063981-021 :: 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

دراه دراه وو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 145145

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

راداهب دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5628537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WY-CW860 تاصخشم اب  کینوساناپ  کرحتم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009030000313 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  راداهب  دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

لمآ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تسویپ  الاک  تاصخشم  .ددرگیم  تخادرپ  ینف  دحاو  دات  زا  سپ  الاک  هجو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرظان سامت 09113260994  هرامش 

4616163119 یتسپ :  دک  یتسپ 46135878 ،  قودنص  ناتسمچ  هداج  رتمولیک 7  لمآ  ناردنزام  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43133755-011  ، 43132612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43132566-011 :: 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

مرن5626774 ینابیتشپ  هاگتسیا ،  حطس  رداهروسنس  گنیروتینام  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و 
گنیروتینام متسیس  هب  لصتم  یاه  تنیالاک  رورس و  اهرازفا 

هحفص 37) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یفارگومرت5627094 لباترپ  هحفص 37)نیبرود  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

ناتسرهش5627210 قیرح  افطا  تبقارم و  هحفص 46)تشگ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

طیارش5627265 قبط  کیتاموتا  قیرح  ءافطاو  نالعا  متسیس  لیوحتو  تست  ، یزادنا هار  بصن ،  ، هیهت
تسویپ یصوصخ 

هحفص 46) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

کرحتم کرحتم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 146146
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

رابنا5626441 قیرح  مالعا  متسیس  بصن  هحفص 9)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نبرک5627397 وردیه  زاگ LPG و  ( DETECTOR  ) هحفص 46)روتکتید قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دک5627697 ناریا  " P/F:FIRE & GAS DETECTION SYSTEM"GENERAL MONITORS
.دشابیم تسویپ  مالقا  حرش  .دشابیم  هباشم 

هحفص 46) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5628113 نالعا  متسیس  یارجا  هحفص 46)هیهت 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یهیقف رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5626688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

{ تسویپ تساوخرد  } سکرویب تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000350 زاین :  هرامش 
زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

روشک  OCE TECHNOLOGY B.V هدنزاس عجرم   OCE یتراجت مان   CS2344 لدم ناشفا  رهوج  یروسسکا  تیک  هارمهب Onyx Cad و  رتالپ  ماسر  الاک :  مان 
ناریا نایراو  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا لیوحت  ههام  تخادرپ 8  تسویپ  تساوخرد  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134846616 یتسپ :  دک  دنز ،  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: 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

رتالپ5626688 ماسر  - سکرویب هحفص 109)تیک  سسکا  ( سسکا

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

5627499pc زکارم تهج  لرتنک  سسکا  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 54)دیرخ ، هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " 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

فلخت5626971 تبث  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  صوصخ  رد  ناراکنامیپ  هحفص 18)ییاسانش  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

رتالپ رتالپ ماسر   ماسر -- سکرویب سکرویب تیک   تیک ناونع : : ناونع 147147

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5626798 نالعا  هحفص 46)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نبرک5627397 وردیه  زاگ LPG و  ( DETECTOR  ) هحفص 46)روتکتید قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5628113 نالعا  متسیس  یارجا  هحفص 46)هیهت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراف ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز 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 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

5627100 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DH-NVR608-64-4K نیبرود یزاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003234000213 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارهت شیدنا  ایار  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   THECUS هدنزاس عجرم   N5200 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- شورف زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  - دشاب یم  هباشم  یمالعا  دکناریا  - هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7167635383 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تلادع   راولب  یاهتنا  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38246960-071  ، 38241007-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38246960-071 :: 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

5627100DH-NVR608-64-4K نیبرود یزاس  هریخذ  هحفص 110)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

DH-NVR608-64-4KDH-NVR608-64-4K نیبرود   نیبرود یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 148148

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسیل5628373 ساسارب  ددع  دادعت 200  هب  رتم  کی  لوط  عافترا 80  ضرع 50  ینتب  یسرجوین 
تسا هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  ددرگ ، یراذگراب  لیمکت و  یتسویپ 

هحفص 75) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

راد5627744 گنربش  یموینیمولآ  دنبهار  هحفص 75)ملع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

راد5627746 گنربش  یموینیمولآ  دنبهار  یاهمتسیسملع  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 88) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5627693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شرب دض  تقرس و  دض  یباتک  لفق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001074000160 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یمیلس همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   S.M.S یتراجت مان   R-14587 لدم  6x8 cm زیاس یدالوف  یباتک  لفق  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/06/19 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یالاک هب  کیدزن  یدک  ناریا  رظن  دروم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یدک  ناریا  دوبن  تلع  هب.دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  برع  یاقآ  یلخاد 363  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  .تسا  هدش  باختنا  هطوبرم 

8916188139 یتسپ :  دک  دزی ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - تارادا عمتجم  - وجشناد راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31070225-035  ، 38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تقرس دض   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شرب5627693 دض  تقرس و  دض  یباتک  هحفص 112)لفق  تقرس  ( تقرس دضدض  

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

شرب شرب دضدض   وو   تقرس   تقرس دضدض   یباتک   یباتک لفق   لفق ناونع : : ناونع 149149
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 114 ھحفص 112 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uz9qhwn78zn6q?user=37505&ntc=5627693
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5627693?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناگزمره ناتسا  کناب  تسپ  بعش  تیریدم   :: 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 12 -  ات   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5626875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ترامسا 51 تراک  رودص  نوبیر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009999000022 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  کناب  تسپ  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ترامسا 51 تراک  رودص  نوبیر  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  20 دادعت : 

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

 . دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  نتشاذگ  تسا .  هدننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917776148 یتسپ :  دک  کناب ،  تسپ  نامتخاس  اشگلد -  هار  هس  هر - )  ) ینیمخ ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 32245799-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32242505-076 :: 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

نیکرتشم5626472 روما  عماج  رازفا  مرن  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کینیلک5626510 یناتسرامیب  تیدیدم  رازفا  هحفص 27)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا و5626542 تخس  یرادهگن  ریمعت و  سیورس ، ینابیتشپ ، تامدخ  ماجنا  هنالاس  ود  یراذگاو 
یکدی تاعطق  نیمأت  اب  هارمه  یکناب  کسویک  هاگتسد  دادعت 125  یرازفا  مرن 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کینورتکلا5626567 یاه  سیورس  بو  یرازفا ، مرن  یاه  هناماس  ینابیتشپ  هحفص 5)هعسوت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

مرن5626774 ینابیتشپ  هاگتسیا ،  حطس  رداهروسنس  گنیروتینام  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و 
گنیروتینام متسیس  هب  لصتم  یاه  تنیالاک  رورس و  اهرازفا 

هحفص 37) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ترامسا 562687551 تراک  رودص  هحفص 112)نوبیر  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یکشزپ5627243 تازیهجت  تیریدم  رازفا  هحفص 27)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یمومع5627245 شخب  یرادباسح  اب  قباطم  یلام  هچراپکی  رازفا  هحفص 27)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

5151 ترامسا   ترامسا تراک   تراک رودص   رودص نوبیر   نوبیر ناونع : : ناونع 150150
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(( 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

تاعالطا5627522 تشن  زا  یریگولج  رورس و  لیاف  گنیروتینام  هناماس  هحفص 27)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنسیال5627648  ESET Endpoint Protection Advanced سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هحفص 27)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کینورتکلا5627831 یاه  سیورس  بو  یرازفا ، مرن  یاه  هناماس  یرادهگن  ینابیتشپ و  هعسوت ،
روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رتویپماک5628295 تاعطق  هحفص 54)مزاول و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

جرد5626842 نودب  تسویپ  لیاف  قبط  دنولا  نامتخاس  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  لیمکت 
لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20  دوش  یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ 

هحفص 93) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

روتکاف5626964 شیپ  جرد  نودب  تسویپ  لیاف  قبط  ینامیلس  دیهش  هبعش  یریوصت  تراظن  متسیس 
لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20  دوش  یمن  هداد  یخساپ 

هحفص 93) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یمازلا5626827 روتکاف  شی  همیمض  تسویپ  تاصخشم  قباطم  یقرب  هرکرک  بصن  لمح و  هیهت و 
.تسا

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 88) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

5627633icms دنمشوه ددرت  لرتنک  هحفص 37)درب  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

راد5627746 گنربش  یموینیمولآ  دنبهار  یاهمتسیسملع  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 88) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

لیتسا5628298 مامت  هندب  کیتاموتا  لوف  یا  هلیم  ددرت  لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 88) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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