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

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 17

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 17

140 1140 1 رویرهش   رویرهش   88 هبنش   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   ,137هکس 140 , 000137, 140 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   130هکس , 060 , 000130 , 060 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   206رالد ,700206 سیئوس700, سیئوس کنارف   307,700307,700کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 79,500هکس , 00079,500 , اداناک000 اداناک رالد   ,229رالد 000229, ناتسبرع000 ناتسبرع لایر   ,79لایر 16079, 160

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 49,500هکس , 00049,500 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   30نورک ,60030 ,600

رایع رایع   1818 یالط   12یالط ,681 , 00012 ,681 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   ,349دنوپ 140349, نپاژ140 نپاژ نینی   دصکی   2دصکی 15,7602 15,760

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
((2222))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8686))

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

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

زا 86 ھحفص 1 

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


( یهگآ دادعت 9  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 40  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 33

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

( یهگآ دادعت 14  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 59

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 69

( یهگآ دادعت 12  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 71

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا هدننک  نفلت   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( 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 2  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( 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  • 84

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کتایسآ تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هامهرامش رویرهش  خروم 8  هبنش  هس  زور  تعاس 10  زا   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هام 1401 رویرهش  خروم 19  هبنش  زور  تعاس 17  تیاغل 

تاعالطا  :: عبنم خروم 19عبنم هبنش  زور  تعاس 14  ات  رثکادح   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هام 1401 رویرهش 

5635821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن  مادقا  ریز  طیارش  ساسارب  یا  هلحرم  کی  ماع  هصقانم  یرازگرب  هب  تبسن  دراد ، رظن  رد  کتایسآ  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
وکسیس تازیهجت  دیرخ  : هصقانم عوضوم 

تکرش هجو  رد  لایر  درایلیم  هس  لداعم  لایر  غلبم 3.000.000.000  هب  هتفس  ای  یکناب و  همان  تنامض  هرقف  کی  : هصقانم رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کتایسآ یاه  هداد  لاقتنا 

کالپ 37 مهدزاود ، هچوک  شبن  دامعریم ، نابایخ  رد  عقاو  کتایسآ  یزکرم  نامتخاس  هب   :: سردآ سردآ

یلخاد 1773  1544 :: 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

یزرواشک داهج  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

نارواشم یفیک  یبایزرا  یمومع  ناوخارف  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش تیاغل  خروم 1401/6/8  تعاس 8  زا   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم  14

داصتقا شقن   :: عبنم خرومعبنم تعاس 14   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5636019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سردآ هب  داتس )  تلود (  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  لیذ  حرش  هب   QCBS شور هب  نارواشم  یفیک  یبایزرا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن  رازگرب   www.setadiran.ir

 ، هداد لاقتنا  یزاس ، هدایپ  یسیون ، همانرب  تاعالطا ،  یرامعم  یحارط ، لیلحت ، یزرواشک (  یالاک  عیزوت  تالماعم و  تیریدم  هناماس  حرط  رواشم  باختنا  - 
 ( هناماس یرادهگن  ینابیتشپ و 

دوب دهاوخ  هدنرب  هدهع  هب  قوف  یهگا  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رواشم باختنا  تایه  هناخریبد  قاتا 302  موس  هقبط  هقبط ،  نامتخاس 8  یزرواشک  داهج  ترازو  ظفاح  لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  سردآ   :: سردآ سردآ

43544566 :: 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

وکسیس وکسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

،، یسیون یسیون همانرب   همانرب تاعالطا ،  ،  تاعالطا یرامعم   یرامعم یحارط ، ، یحارط لیلحت ، ، لیلحت یزرواشک (  (  یزرواشک یالاک   یالاک عیزوت   عیزوت وو   تالماعم   تالماعم تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس حرط   حرط رواشم   رواشم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع
 ( ( هناماس هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هداد ،  ،  هداد لاقتنا   لاقتنا یزاس ، ، یزاس هدایپ   هدایپ

22

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناهیک  :: عبنم تعاس 18عبنم  - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5636024 :: هرازه هرازه تعاس 18دکدک    - 1401/06/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دنباراب  لحمرد  نادمه  یسانشاوه  رادار  جرب  بصن  لمح  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر درایلیم  دروارب 20  غلبم 

لایردرایلیم کی  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  دنلبدیب  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5636313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیز یاهرزیالانآ  اداکسا )  ) هداد تبث  تاعالطا و  یروآ  عمج  متسیس  یزادنا  هار  یزادنا و  هار  شیپ  بصن و  دیرخ و  یحارط ، ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زمرهمار ناهبهب  هارگرزب  رتمولیک 17  ناهبهب ، رد  عقاو  یطیحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

06152102265 :: نفلت :: www.pgbidboland.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسانشاوه یسانشاوه رادار   رادار جرب   جرب بصن   بصن لمح   لمح دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

(( اداکسا اداکسا  ) ) هداد هداد تبث   تبث وو   تاعالطا   تاعالطا یروآ   یروآ عمج   عمج متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   یزادنا   یزادنا هار   هار شیپ   شیپ وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یحارط ، ، یحارط ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
یطیحم یطیحم تسیز   تسیز یاهرزیالانآ   یاهرزیالانآ
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  تعاس 19  هبنشراهچ 1401/6/9 ا  زا   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما دادیور   :: عبنم تعاسعبنم ات  هبنش 1401/6/15  هس  زور  زا   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هبنشود

5636095 :: هرازه هرازه یلا 9دکدک   تعاس 8:30  زا   - 1401/06/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

عیزوت  تافلت  مک  روتامروفسنارت  عاونا  دیرخ  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
عیزوت  کیتمره  تافلت  مک  روتامروفسنارت  عاونا  دیرخ  هصقانم 

یرزیل جنس  میرح  دیرخ  هصقانم 

لایر همان 9.772.000.000  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  14.760.000.000

لایر  1.400.000.000

هناخریبد ناهفصا  ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش  یتعیرش  نابایخ  ناهفصا   :: سردآ سردآ

یلخاد 4274  13-36273011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14011937 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5635729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  یسفنت  یتشپ  هلوک  هاگتسد  نیمات 20  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.saipacorp.com pur.saipacorp.comنفلت تیاسبو تیاسبو
auc.saipacorp.com

:: 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

یرزیل یرزیل جنس   جنس میرح   میرح دیرخ   دیرخ عیزوت -  -  عیزوت کیتمره   کیتمره تافلت   تافلت مکمک   روتامروفسنارت   روتامروفسنارت عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ عیزوت   - - عیزوت تافلت   تافلت مکمک   روتامروفسنارت   روتامروفسنارت عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

یناشن یناشن شتآ   شتآ یسفنت   یسفنت یتشپ   یتشپ هلوک   هلوک هاگتسد   هاگتسد   2 020 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 66
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   هصقانم
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرم  کی  مود  هلحرم  دیدجت  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1400/81 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/06/17هرامش خیرات 1401/06/13  زا   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 19:00 ات  رثکادح 

هدنیآ داصتقا   :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  تعاس 13:00  ات  رثکادح   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/06/28

5635992 :: هرازه هرازه تعاس 08:00دکدک   خروم 1401/07/02  هبنش  زور   - 1401/07/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف 1401 ناتسا  زاگ  تکرش  یتارباخم  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  بصن و  : هژورپ یارجا  لحم  راک و  رصتخم  حرش 

لایر  14/510/025/000  -/ هژورپ دروآرب  لقادح  لداعم  دازآ  تیفرظ  نتشاد 

یاهتروص زا  یکی  هب  هدنهد  داهنشیپ  طسوت  دیاب  هک  دشاب  یم  لایر   730/000/000  -/ غلبم هب  لقادح  نیمضت  غلبم  : هصقانم رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمالسا یروهمج  یزکرم  کناب  زا  زوجم  یاراد  یکناب  ریغ  یرابتعا  تاسسوم  یوس  زا  هرداص  یاه  همان  تنامض  ای  یکناب و  همان  تنامض  فلا ) .ددرگ  مادقا  لیذ 

.دشاب ربتعم  داهنشیپ  میلست  خیرات  زا  هام  هس  ات  هک  ناریا 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  یلام  روما  هنازخ  زا  یزیراو  شیف  یور  رب  هیدأت  ذخا  اب  ( IR710100004101133430232891  ) ابش باسح  هرامش  هب  هجو  زیراو 

راک هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  نتشاد  روشک .  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  کیتامروفنا  ای  تازیهجت  تاسیسأت و  ای  تاطابترا  هبتر  نتشاد 
ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هرامش 4001133404025447  باسح  هب  لایر  غلبم 400.000  هب  یزیراو  ماجنا 

سراف  ناتسا  زاگ  تکرش  تسارح  دحاو  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ
لاصو نلاس   - ضوح غاب  نابایخ  شبن  لالقتسا -  راولب  سراف -  ناتسا  زاگ  تکرش  یزکرم  نامتخاس  ییاشگزاب 

9-07138209443  - 38209000-07138304074 :: نفلت :: www.setadiran.ir WWW.farsgas.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http://iets.mporg.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 77
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رایرهش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093897000067 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش یلا  زا 1401/6/8  دانسا  تفایرد   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

نطو یایمیک   :: عبنم خرومعبنم  13:00 تعاس :   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5636012 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14:30   - 1401/06/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رایرهش  دنمشوه  لقن  لمح و  یاهمتسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر رابتعا 45.000.000.000 

ای در  رد  یرادرهش  دشاب -  یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  یکناب -  همان  تنامض  ای  یدقن  تروص  هب  لایر   2,250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تاطابترا  ای  کیتامروفنا  هبتر  یاراد  تسیاب  یم  نایضاقتم 

رایرهش یرادرهش  نمهب  هنایاپ 22  بنج  زامن  نادیم  رایرهش  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: 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

نانمس ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 401/6 س یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

semnan.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5637162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - هردرس هدودحم  راسمرگ  هب  یکناویا  ریسم  یئاسانش  کریت  بصن  یرونربیف و  یشکباک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  335,709,900 هدرپس : غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

023-31818094 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیفارت5635608 تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  ینارمع  هحفص 11)تایلمع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

وکسیس5635821 تازیهجت  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

دنمشوه دنمشوه لقن   لقن وو   لمح   لمح یاهمتسیس   یاهمتسیس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

ریسم ریسم یئاسانش   یئاسانش کریت   کریت بصن   بصن وو   یرونربیف   یرونربیف یشکباک   یشکباک 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 86 ھحفص 9 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5636019، یحارط لیلحت ، یزرواشک (  یالاک  عیزوت  تالماعم و  تیریدم  هناماس  حرط  رواشم  باختنا 
هناماس یرادهگن  ینابیتشپ و  هداد ،  لاقتنا  یزاس ، هدایپ  یسیون ، همانرب  تاعالطا ،  یرامعم 

(

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یروآ5636313 عمج  متسیس  یزادنا  هار  یزادنا و  هار  شیپ  بصن و  دیرخ و  یحارط ، ماجنا  یراذگاو 
یطیحم تسیز  یاهرزیالانآ  اداکسا )  ) هداد تبث  تاعالطا و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زربلا سیدارف  یزرو  هداد  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ردهرامش یلا 1401/6/10  زا 1401/6/8  ینف  تاصخشم  تفایرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یرادا تاعاس 

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

5635724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LED Panel,12.1 Sunlight,G121X1-L04 هاگتسد دیرخ 600  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهعب  یهگآ  راشتنا  تبث و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زربلا سیدارف  یزرو  هداد  تکرش  هناخریبد  کالپ 27  هداز  لیلخ  دیهش  نابایخ  کنو -  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  یناشن   :: سردآ سردآ

85914030 - 85912822 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا سیدارف  یزرو  هداد  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ردهرامش یلا 1401/6/10  زا 1401/6/8  ینف  تاصخشم  تفایرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یرادا تاعاس 

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

5636287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LED Panel,15,G150XG01V3,AU0 هاگتسد دیرخ 120  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهعب  یهگآ  راشتنا  تبث و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زربلا سیدارف  یزرو  هداد  تکرش  هناخریبد  کالپ 27  هداز  لیلخ  دیهش  نابایخ  کنو -  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  یناشن   :: سردآ سردآ

85914030 - 85912822 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LED Panel, 12 .1  Sunlight,G12 1X1 -L04LED Panel, 12 .1  Sunlight,G12 1X1 -L04 هاگتسد   هاگتسد   600600 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

LED PanelLED Panel دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 86 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت یرادرهش  هب  هتسباو  نارهت  کیفارت  لرتنک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدمت  هیحالصا  یا  هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

20-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم تعاس 16:30عبنم  - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5635608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  ینارمع  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردمنم  لایر   1/700/000/000  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ای تازیهجت  تاسیسات و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  یربارت  هار و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  هینبا  نامتخاس و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  یطوبرم  یراکنامیپ  تیحالص  زارحا 
یتلود و یاه  تکرش  نارهت  یرادرهش  هب  هتسباو  یاه  تکرش  زج  هب  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  هرداص  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هتشر  هیاپ 5  لقادح 

داینب  شناد  یاه  تکرش 
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   3/000/000 دیرخ : 

کیفارت  لرتنک  تکرش  تاصقانم  نویسیمک  هناخریبد  هقبط 8  هلال  - یتاقبط  گنیکراپ  هلالکراپ -  یلامش  علض  یوربور  یمطاف - رتکد  دیهش  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ
تکرش تاصقانم  نویسیمک  هناخریبد  لیوحت 

88972891 تاعالطا 89186030 - بسک   89189 :: 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

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

مود تبون  هدرپس  ذخا  نودب   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHP-7302519061-T17 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5635717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیردراگ دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: BAORCO.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

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ینارمع   ینارمع تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1212

لیردراگ لیردراگ دیرخ   دیرخ 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 86 ھحفص 11 
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گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/6/9  دانسا  شورف   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5635830 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یلعوب قرب  هقطنم  هدودحم  گرزب  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  یاه  هکبش  رد  رباعم  ییانشور  هکبش  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 20.376.007.464 

هرامش یراج  باسح  هب  هجو  زیراو  ای  یکناب  هدش  نیمضت  کچ  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.520.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
همانیهاوگ نتساد  لایر -  غلبم 1.500.000  دانسا  شورف  تکرش -  دزن  هدش  دات  تابلاطم  باسح  زا  هکولب  ای  اردصالم  هبعش  تارداص  کناب   0101801171004

نتشاد دشاب - یم  یمازلا  یزیر ) همانرب  تیریدم و  نامزاس  یروهمج  تسایر  یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  زا  ورین  هتشر  رد  یراکنامیپ  تیحالص 
دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  همانزور  رد  یهگآ  تبون  ود  جرد  هنیزه  دشاب - یم  یمازلا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ 

هناخریبد هرادا  یلعوب - قرب  هملتسم  یلعوب  ناتسرامیب  یوربور  رهمناریا -  هاگتسیا  دنوامد -  نابایخ  نیسح -  ماما  نادیم  نارهت -  دانسا  لیوحت   :: سردآ سردآ
تاسلج نلاس  یئاشگزاب  لحم 

:: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.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

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001418000139 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5635888 :: هرازه هرازه :: 1401/06/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 1 و 2 ) لنوت   ) ریق هگنت  یاه  لنوت  ییانشور  متسیس  ثادحا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هرامش 1 و 2) لنوت   ) ریق هگنت  یاه  لنوت  ییانشور  متسیس  ثادحا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,406,640,240 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:30 تعاس : 1401/09/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یا هداج  لقن  لو و  یرادهار  هرادا  سردم - راولب  مالیا -  ، 6931998686 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  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

رباعم رباعم ییانشور   ییانشور هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1414

لنوت لنوت ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس ثادحا   ثادحا 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 86 ھحفص 12 
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رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

9-1401/6 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشود  زور  یهگا  جرد  خیرات  زا   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس یهیجوت  هسلج  خروم 1401/6/13 -  هبنشکی  زور  تعاس 17  ات   1401/6/7

خروم 1401/6/20 هبنشکی  زور   9

ام مایپ   :: عبنم خروم 1401/6/28عبنم هبنشود  زور  تعاس 17  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/6/28 هبنشود  زور  تعاس 13/30  ات  یکیزیف  - 

5636086 :: هرازه هرازه خروم 1401/6/29دکدک   هبنش  هس  زور  تعاس 9   - 1401/06/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب  ردنب  نیعجارم  ددرت  لرتنک  یسرزاب و  تازیهجت  رهشوب و  ناتسا  ردانب  ددرت  لرتنک  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  هژورپ 45.500.000.000  دروآرب  - 

هام هژورپ 10  تدم  - 

یروهمج یزکرم  کناب  یهگا  لصا  رد  جردنم  ابش  هرامش  باسح  هب  هجو  زیراو  شیف  لصا  ای  لایر  هصقانم 2.275.000.000  رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن  هئارا  یمالسا 

تاعالطا )  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  اتفا (  همانیهاوگ  ندوب  اراد 
یعامتجا هافر  نواعت و  راک و  هرادا  زا  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  ندوب  اراد 

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

7-33322051 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07733330072 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

5001094839000076 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  خروم 1401/6/8  تعاس 12  زا  دانسا   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم  19

دمآرس داصتقا   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5636092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگراک زیهجت  اب  یا 1/05  هقطنم  بیرضو  لاس 1401  دناب  هار و  اهب  تسرهف  ساسارب  یکیفارت  ینتب  لاد  بصن  تخاس و  تایلمع  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هقطنم 3 یرادرهش  حطس  رد  هدش  نعت  یاه  لحم  رد  یرادناتسا  یزیر  همانرب  تنواعم  هلماش  یاه  همانشخب  ساسا  رب  لیدعت  لامعا  ابو  عوطقم  تروصب 

لایر  14.983.904.350 هیاپ : غلبم 

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

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردانب ردانب ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1616

یکیفارت یکیفارت ینتب   ینتب لاد   لاد بصن   بصن وو   تخاس   تخاس تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هقطنم 12  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش راشتنا  خی  رات  زا  زور  تدم 10  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5636103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: اه هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیدمحم نادیم  ات  یولوم  هارراهچ  لصافدح  یولوم  یلامش  علض  یتنس  یاهبآ  یروآ  عمج  -1

لایر   78/432/681/615: دروارب تداعس  نجرازاب  نجوک  تداعس و  هجوگ 
، لداع دادح  شوش ، مایخ ، ینیمخ ، یفطصم  ظفاح ، ینابودرف ، یدعسی  هتوگ ، یدمحا ، یودهم ، یروهمج  یاه  نابایخ  رباعم  هزیناکم  تلافسآ  تایلمع  یارجا  - 2

لایر   56/414/858/822 دروارب : مالسا  نیدهاجملا  ناردنزام ، ایبارخ  : یدزی یناشاک ، ریدق 
ادهش نادیم  یقرش ، شوش  نابایخةلودلا  نیما  کراپ  یدمحم ، لگ  یدئاق ، یاه  نابایخ  رباعم  هزیناکس  تلافسآ  تایلمع  یارجا  -3

لایر   25/045/538/538/856: دروارب
عمج لحاص  کدوک و  یدنره  رویرهش  هینیسح 17  یفطصم  ناتسوب  یتشادهب  سیورس  رباعم و  یزاس  بسانم  یزاسزاب و  تمرم و  تایلمع  یارجا  - 4

لایر   12/750/123/677: دروارب
یحاون ا رباعم  ریاس  سراپ و  ریبکریما ، انیس ، نبا  نابایخ  انیس و  نبا  نادیم  رد  یسدنه  حالصا  نادنملاس و  نیلولعم و  تهج  رباعم  یزاس  بسانم  تایلمع  - 5

لایر   30/311/740/328: دروارب و3و6 
لایر  53/763/582/675 دروارب : هقطنم 12  رد  یدنره  هلحم  یکیفارت  یهدناماس  تایلمع  - 6

همانرب نامزاس  زا  هینبا  هتسرد  هبتر  لقادح  فیدر 3  هار و  هتسر  هبتر  لقادح  فیدر 2 و 3  دناب و  هار و  ای  هینبا  هتسر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
جنپ هیاپ  لقادح  اب  یربارت  هار و  هتسر 

یهگا لصا  رد  جردنم  نیمضت : 

اهدادرارق هرادا  مود -  هقبط  ناگداز  میظع  شبن  ادهش -  نادیم  رد  عقاو  هقطنم 12  یرادرهش   :: سردآ سردآ

:: 41617 و 8414253 نفلت :: http://business.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- یروهمج یروهمج یاه   یاه نابایخ   نابایخ رباعم   رباعم هزیناکم   هزیناکم تلافسآ   تلافسآ تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا -- هارراهچ هارراهچ لصافدح   لصافدح یولوم   یولوم یلامش   یلامش علض   علض یتنس   یتنس یاهبآ   یاهبآ یروآ   یروآ عمج   عمج ناونع : : ناونع
سیورس سیورس وو   رباعم   رباعم یزاس   یزاس بسانم   بسانم وو   یزاسزاب   یزاسزاب وو   تمرم   تمرم تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا -- یدئاق یدئاق یاه   یاه نابایخ   نابایخ رباعم   رباعم هزیناکس   هزیناکس تلافسآ   تلافسآ تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا

یدنره یدنره هلحم   هلحم یکیفارت   یکیفارت یهدناماس   یهدناماس تایلمع   تایلمع -- یسدنه یسدنه حالصا   حالصا وو   نادنملاس   نادنملاس وو   نیلولعم   نیلولعم تهج   تهج رباعم   رباعم یزاس   یزاس بسانم   بسانم تایلمع   تایلمع  - - یتشادهب یتشادهب
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ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  مود -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

10-37-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5636305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 5/20 ینتب 5/20 ×  سکاب  تس  لمح 4  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر درایلیم  دروآرب 35 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم هقطنم 7  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095000000023 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5637018 :: هرازه هرازه :: 1401/06/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بسک تهج.دیامن  راذگاو  هصقانم  قیرط  زا  ار  هقطنم 7  حطس  رباعم  رد  یضرع  یشک  طخ  یارجا  هژورپ  دراد  رظن  رد  دهشم  هقطنم 7 یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگآ نیا  .دامن  هعجارم   www.setadiran.ir سردآ هب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هب  هصقانم ، رد  تکرش  دانسا و  تفایرد  رتشیب ، تاعالطا 

.ددرگ  یم  جرد  زین  www.rrk.ir سردآ هب  یمسر  همانزور  رد 
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  تفه  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

7 هقطنم حطسرباعم  رد  یضرع  یشک  طخ  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   489,734,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادرهش هجو  رد  یکناب  همانتنامض  تروصب  هک  لایر  غلبم 489/734/000 هب  راک  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  ریو  ـ صت لماش  فلا  تکاپ  نیمضت :  تاحیضوت 
دشاب  یم  یمالسا  یروهمج  هبعش  رهش  کناب  دزن  تفه  هقطنم  هدرپس  هرامش 70078511113  باسح  هب  یزیراو  شیف  تروصب  دقن  هجو  ای  تفه  هقطنم 

09:00 تعاس : 1401/09/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هقطنم 7 یرادرهش  - یماصتعا نیورپ  هارراهچ  شبن  - یمالسا یروهمج  راولب  - دهشم  ، 9165814476 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  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

ینتب ینتب سکاب   سکاب تستس   لمح  44   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

هقطنم  77 هقطنم حطس   حطس رباعم   رباعم ردرد   یضرع   یضرع یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2020

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

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

2001001041000022 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5637064 :: هرازه هرازه :: 1401/06/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اردص  دیدج  رهش  یاه  یجورخ  یدورو و  ینمیا  میالع و  بصن  هیهت و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اردص  دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هاگدورف  دناب  نهآ و  هار  هار ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

14,124,563,762 یلام :  دروآرب 

لایر   706,228,188 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ  تکرش  یلام  روما  لیوحت  ییاشگزاب  زا  لبق  تعاس  کی  ات  رثکادح  همانتنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

19:00 تعاس : 1401/09/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

اند نابایخ  شناد -  راولب  اردص -  دیدج  رهش   ، 7199839631 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  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

هیمورا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  خروم 1401/6/8  تعاس 12  زا  دانسا   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم  19

کرتا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5637163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم بیرض  یرس 1/41 و  الاب  بیرضو  لاس 1401  دناب  هار و  اهب  تسرهف  ساسارب  یکیفارت  ینتب  لاد  بصن  تخاس و  تایلمع  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هقطنم 5 یرادرهش  حطس  رد  یرادناتسا  یزیر  همانرب  تنواعم  هلماش  یاه  همانشخب  ساسا  رب  لیدعت  لامعا  ابو  عوطقم  تروصب  هاگراک  زیهجت  اب  یا 1/05 

لایر  10.000.000.000 هیاپ : غلبم 

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

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش یاه   یاه یجورخ   یجورخ وو   یدورو   یدورو ینمیا   ینمیا وو   میالع   میالع بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2 12 1

یکیفارت یکیفارت ینتب   ینتب لاد   لاد بصن   بصن وو   تخاس   تخاس تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 86 ھحفص 16 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ردانب5636086 ددرت  لرتنک  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 11)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیفارت5635608 تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  ینارمع  هحفص 11)تایلمع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5635658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ISMS تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  یحارط ، هرواشم ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000238 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بو یاههاگرد ) ) یاهلاتروپ طوبرم ،  یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  شزادرپ و  سیورس :  مان 
تمدخ 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ یراذگراب  مدع  تروص  رد  تسیمازلا و  هناماس  رد  هدش  مالعا  یصوصخ  طیارش  قبط  هدش  هتساوخ  کرادم  تمیق و  زیلانا  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دودرم  هطوبرم 

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ISMSISMS تاعالطا   تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس رارقتسا   رارقتسا وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یحارط ، ، یحارط هرواشم ، ، هرواشم ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 86 ھحفص 17 
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روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5636048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  ماج  شزومآ  هناماس  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403000985 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/06/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسرتسد ناکما  ندش  مهارف  روظنم  هب  هناماس  نابزیم  حارط و  تکرش  اب  مزال  یگنهامه  مزلتسم  ناگدننک ، نیمات  طسوت  داهنشیپ  هنوگره  هئارا   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هطوبرم  یاهاتید  هب 

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

66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: 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 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

5636172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تادنتسم  قبط  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  مرف  لیمکت  یتسپدک و  تاعالطا  یزاسدکوئژ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001528000036 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 45026 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تادنتسم  قبط  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  مرف  لیمکت  یتسپدک و  تاعالطا  یزاسدکوئژ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3515894931 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  تعنص  ملع و  راولب  اضر  ماما  نادیم  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33372115-023  ، 33322277-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3332277-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ماج ماج شزومآ   شزومآ هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2424

تسویپ تسویپ تادنتسم   تادنتسم قبط   قبط یمالسا   یمالسا بالقنا   بالقنا نکسم   نکسم داینب   داینب مرف   مرف لیمکت   لیمکت وو   یتسپدک   یتسپدک تاعالطا   تاعالطا یزاسدکوئژ   یزاسدکوئژ ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 86 ھحفص 18 
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دابادسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5636527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا یاه  همان  نکسا  پیات و  روما  یراذگاو  تهج  یناسنا  یورین  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091275000163 زاین :  هرامش 

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

دروم 1 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

دابآ دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6541743896 یتسپ :  دک  دابآدسا ،  یکشزپ  مولع  هدکشناد  یناجنسفر  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  دابآ ،  دسا  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33117451-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33115415-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هذیا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5636558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093276000030 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  هذیا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

هذیا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همان تنامض  اب  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6391975336 یتسپ :  دک  هذیا ،  یرادرهش  یناقلاط –  نابایخ  هذیا –  هذیا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43622818-061  ، 43622019-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43623092-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا یرادا یاه   یاه همان   همان نکسا   نکسا وو   پیات   پیات روما   روما یراذگاو   یراذگاو تهج   تهج یناسنا   یناسنا یورین   یورین نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2626

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

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

5636729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهیک یرازفا  تخس  لفق  هارمهب  ربراک  یارب 550  ناهیک  هناماس  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یراذگراب  یلک  تمیق 

1201001549000129 زاین :  هرامش 
کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناهیک یرازفا  تخس  لفق  هارمهب  ربراک  یارب 550  ناهیک  هناماس  سنسیال  دیرخ  - 
دشابیم رظان  دحاو  دات  هب  طونم  هیوست  دوش -  یراذگراب  یلک  تمیق 

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

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

ناهیک یرازفا  تخس  لفق  هارمهب  ربراک  یارب 550  ناهیک  هناماس  سنسیال  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم رظان  دحاو  دات  هب  طونم  هیوست  دوش -  یراذگراب  یلک  تمیق 

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

81561114-021  ، 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

ناهیک ناهیک یرازفا   یرازفا تخس   تخس لفق   لفق هارمهب   هارمهب ربراک   ربراک   550550 یارب   یارب ناهیک   ناهیک هناماس   هناماس سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

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

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

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

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

5636785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنازخ لمعلاروتسد  یزاس  هدایپ  رازفا و  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005283000037 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  تشد  نیکشم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  همان  تنامض  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3177968698 یتسپ :  دک  یزاریش ،  دایص  دیهش  راولب  عطاقت  ینیمخ  ماما  راولب  - تشد نیگشم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36204407-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36200300-026 :: 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  ناتسا  بالضاف  بآ و   :: 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   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5636927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Kaspersky Total Security for هلاس کی  اضقنا  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001446000604 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  یا  هقلح  یلاتسیرک 1  باق   DVD عون  Kaspersky Total Security for Business هلاس کی  اضقنا  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

سراپ شزادرپ  سیسر  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  شزادرپ  سیسر 
هتسب 520 دادعت : 

1401/06/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تفایرد  زا  سپ  هام  ود  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  قباطم  الاک 

9188945356 یتسپ :  دک  فدص ،  کرهش  یادتبا  دابآ –  لیکو  راولوب  دهشم –  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38678841-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38678841-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنازخ هنازخ لمعلاروتسد   لمعلاروتسد یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

Kaspersky Total Security forKaspersky Total Security for  هلاس هلاس کیکی   اضقنا   اضقنا سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3030

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

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

تکرح5636953 نیح  نیزوت  هناماس  تاعالطا  طخرب  لاسرا  یرادهگن و  ینابیتشپ ، هحفص 59)مالعتسا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5635901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم تسویپ  قباطم  زایندروم  یالاک  دنشابیم ) هباشم  اهدک  ناریا  هیلک   ) دیرخ 0034287 اضاقت  یقرب -  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985003934 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اریو تعنص  نارشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   PLC src manager رورس قاتا  امد  رلرتنک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

اتلد یتراجت  مان  شخرد 29/29  لدم  رد  دربراک  ییودرگ  گنر  یزلف  کالپ  هریگتسد و  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
روالاب یرغص  هدننک  هضرع  عجرم  هیذغت  عبنم   TP یکینورتکلا درب  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  قباطم  زایندروم  یالاک  دنشابیم ) هباشم  اهدک  ناریا  هیلک   ) دیرخ 0034287 اضاقت  یقرب -  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  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 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

5636400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  ساسا  رب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000483 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
امیت ناروف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  نورته  هدنزاس  عجرم  نورته  یتراجت  مان   HTC600 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  وریز  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/27 زاین :  خیرات 

ناویات هدنزاس  روشک  ازگوم  یتراجت  مان   Nport 5210 لدم یتعنص  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/27 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   C3750G-48TS-S لدم تروپ  لانرتنیا 48  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84121048-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص هکبش   هکبش لدبم   لدبم هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش تنیالک   تنیالک وریز   وریز ناونع : : ناونع 3232

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5636726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالخیر  CGS زاگ هاگتسیا  گنیروتینام  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یحارط ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091688000075 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بو یاههاگرد ) ) یاهلاتروپ طوبرم ،  یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  شزادرپ و  سیورس :  مان 

ملق کی  1 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ مادقا  تسویپ  دانسا  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616894581 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  زاگ  تکرش  داهج  نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33783625-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33779656-087 :: 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 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

5636793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / نیبروت تعرس  لرتنک  متسیس  کر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004975 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب و تخاس  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   GITEQ هدنزاس عجرم   V942 لدم قرب  هاگورین  روتارنژ  لرتنک  متسیس  هعطق  کر  الاک :  مان 

انپم لرتنک 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07731311460-1463-1457-1458-1469

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

31311458-077  ، 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

نالخیر نالخیر   CGSCGS زاگ   زاگ هاگتسیا   هاگتسیا گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یحارط ،  ،  یحارط ناونع : : ناونع 3333

قرب قرب هاگورین   هاگورین روتارنژ   روتارنژ لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس هعطق   هعطق کرکر   ناونع : : ناونع 3434

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5637151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Det- بای زاگ  بای و  هلعش  یاهروسنس  لرتنک C.C.C و  متسیس  یکینورتکلا  یاه  تراک  ددع  ریمعت 34  ءاهب : مالعتسا  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنولچ زاگراشف  تیوقت  تاسیسات   Tronics

1101091592000620 زاین :  هرامش 
ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 

یقرب تازیهجت  ریاس  دیلوت  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ءاهب مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  ربتعم  تادنتسم  هئارا  اب  یتعنص  نویساموتا  هنیمزرد  هقباساب  یاهتکرشو  یکینورتکلا  یاهتراک  راکریمعت  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا اهنآ  یاضما  قیدصت  تکرش و  زاجم  یاضما  نابحاص  هدنهدناشن  هک  یکردم  تسیمازلا و  هناماس  رد  روکذم  تادنتسم  یراذگراب.دنتسه 

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

31444197-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاسیسات تاسیسات   Det-TronicsDet-Tronics بای   بای زاگ   زاگ وو   بای   بای هلعش   هلعش یاهروسنس   یاهروسنس وو     C.C.CC.C.C  لرتنک لرتنک متسیس   متسیس یکینورتکلا   یکینورتکلا یاه   یاه تراک   تراک ددع   ددع ریمعت  3434   ریمعت ناونع : : ناونع
زاگراشف زاگراشف تیوقت   تیوقت

3535

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5637155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیفس گر  ییادزکمن  ینوریب  لعشم  هب  طوبرم  نز  هقرج  متسیس  تنگم  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228001075 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات را  هنیزه س  تخادرپ   06152610100 سامت هلاسکی - یتناراگ  ، درادناتسا یدنب  هتسب  ، دشاب یم  یلصا  هنومن  ساسا  رب  تخاس  تامازلا :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یدربراک  شیامزآ 

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

52620039-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیفس دیفس گرگر   ییادزکمن   ییادزکمن ینوریب   ینوریب لعشم   لعشم هبهب   طوبرم   طوبرم نزنز   هقرج   هقرج متسیس   متسیس تنگم   تنگم تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت 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

5637190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط   DX-8997 و DX-8454 هباشم دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897001010 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم   Advantech Co. Ltd هدنزاس عجرم  نویساموتا  ولبات  دربراک   ADAM-5510E-A3E لدم رلرتنک  لوژام  هیاپ  الاک :  مان 

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

لرتنک کت  یتعنص  نیرواشم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SAMSON یتراجت مان  لدم 6493  لاتیجید  رلرتنک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دامن مالعا  ههام  یرابتعا 2 یدقن و  تروص  هب  ار  هیوست  نامز  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  هب  الاک  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032044-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: 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  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نویساموتا نویساموتا ولبات   ولبات دربراک   دربراک   ADAM-5510E-A3EADAM-5510E-A3E  لدم لدم رلرتنک   رلرتنک لوژام   لوژام هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 3737

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

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

5635644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تقرس مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001186000203 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روما قیرط  زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  یالاک  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  هام  راهچ  دودح  رد  هدنرب )  تکرش  هدنیامن  یریگیپ  اب  یلام ( 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تقرس تقرس مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3838
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ناریا یمیشورتپ  عیانص  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

5635770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  افطا  نالعا و  تازیهجت   : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا  -

1101092052000185 زاین :  هرامش 
ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رتسگ شهوژپ  اناس  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   SE.NS یتراجت مان   RC-100 لدم قیرح  مالعا  لانشنوناک  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

هباشم دک  ناریا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
باختنا تیولوا  رد  یموب  ناگدننک  نیمأت  -

ددرگ همیمض  تایئزج  رکذ  اب  یسررب  تهج  روتکاف  شیپ  -
تسیمازلا هیوست  تهج  یمسر  روتکاف  هئارا  -
هدننک نیمأت  هدهعب  الاک  لاسرا  هنیزه  -

الاک دأت  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  هیوست 15  -

1993843557 یتسپ :  دک  یمیشورتپ ،  عیانص  یلم  یصصخت  ردام  تکرش  کالپ 144  یلامش  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84993349-021  ، 8601239-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88059702-021 :: 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

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم افطا   افطا وو   نالعا   نالعا تازیهجت   تازیهجت -- ناونع : : ناونع 3939
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ا.ا.ج یزکرم  کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5635935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح یافطا  متسیس  یارجا  تازیهجت و  مزاول و  نیمات  یحارط ، یسانشراک ، یسررب ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003101000179 زاین :  هرامش 

یزکرم کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا یفرصم  مزاول  دنرب )  ) عون تایئزج  جرد  اب  روتکاف  شیپ  تسویپ   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تسویپ  هدهاشم  - 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  باهذ  بایا و  یرادرابنا و  لمح ، یاه  هنیزه  هیلک  - 
دریگ یم  تروص  ینف  دحاو  دات  زا  سپ  تخادرپ  - 

1664647111 یتسپ :  دک  کالپ 191 ،  - نارادساپ نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23733121-021  ، 23730-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22842033-021 :: 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

یوضر ناسارخ  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5636245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح قیرح یافطا   یافطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول نیمات   نیمات یحارط ، ، یحارط یسانشراک ، ، یسانشراک یسررب ، ، یسررب ناونع : : ناونع 4040

یروتاینیم یروتاینیم قرب   قرب دیلک   دیلک مویناتیت -  -  مویناتیت ییانشور   ییانشور اباب   لپلپ     11 قرب   قرب دیلک   دیلک غارچ -  -  غارچ یسم -  -  یسم قرب   قرب میس   میس ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سیسات هزات  نامتخاس  تهج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000076000017 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رهبا لباک  میس و  تکرش  زا   mm^2 1/5 عطقم حطس   V 450-750 ژاتلو ناشفا  همین  یسم 1/5  قرب  میس  الاک :  مان 

فالک 1250 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

رون یزام  هدننک  هضرع  عجرم   M523X255DTCLS دک  TC-L یتنسرولف یا  هرقن  راکوت  تناگلا  کیلوبراپ  لباد  زیادونآ  موینیمولآ  هکبش   2X55 W غارچ الاک :  مان 
ددع 57 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
زربلا یکیرتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   A 10 نایرج تدش   V 230 ژاتلو دنارگل  ایلام  حرط  مویناتیت  ییانشور  اب  لپ  قرب 1  دیلک  الاک :  مان 

ددع 22 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

AEG TFC یتراجت مان   A 40 نایرج تدش   V 400-230 ژاتلو یتسد  لپ  هس  یروتاینیم  قرب  دیلک  الاک :  مان 
ددع 158 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
ناشاک لباک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  یبوچ  هرقرق   V 400 ژاتلو  mm^2 10 عطقم حطس  یسم  ناشفا  قرب  میس  الاک :  مان 

مرگولیک 800 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224HO لدم  m 5 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 350 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
زربلا یکیرتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   A 16 نایرج تدش  تانبرک  یلپ  سنج  دنارگل  ایلام  حرط  ژب  رادترا  قرب  زیرپ  الاک :  مان 

ددع 58 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

رایاوه هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OGGIONI هدنزاس عجرم   RAS/DY/201 لدم قیرح  مالعا   LCD اب  IR ناتم زاگ  راجفنا  دض  روتکتد  الاک :  مان 
ورشیپ لرتنک 

ددع 45 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

فابمیس یتراجت  مان  یرتم  هرقرق   mm 0/6 رطق جوز  هتشر 40  دادعت  نلیتا  یلپ  قیاع  سنج  نلیتا  یلپ  شکور  سنج  یسم  یداه  سنج  نفلت  لباک  الاک :  مان 
فابمیس هدننک  هضرع  عجرم 

رتم 330 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

هکبش رتسگ  قاری  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   mm 120 زیاس یسم  سنج  درادناتسا  وشلباک  الاک :  مان 
ددع 1250 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9138615916 یتسپ :  دک  یوضر ،  ناسارخ  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  یکاخ -  لپ  هارراهچ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38454400-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38454400-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

5636918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاسرهش هار و  لک  هرادا  هرامش 1 و 2  یاه  نامتخاس  رورس  یاه  قاتا  قیرح  ءافطا  نالعا و  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ کرادم  قباطم 

1101000026000062 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/20 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ .  یم  دقعنم  یروضح  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب  یم  یسمش  هام  کی  راک  یارجا  نامز  تدم 

 . تسا یمازلا  دادرارق  داقعنا  نامز  رد  تادهعت  ماجنا  نسح  همانتنامض  هئارا 

4136953333 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  کی  هرامش  نامتخاس  تمشح -  رتکد  نادیم  تشر -  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33323065-013  ، 33323064-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320057-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس یاه   یاه قاتا   قاتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4242
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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   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5637052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعا و یلک  تمیقًافطل  * یتسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  * نهموب هراوهام  قیرح  نالعا  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ جرد  تسویپردروتکاف  شیپ  یط  تمیق  زیر 

1201001022000121 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یالاک تلاصا  نیمضت  هئارا  * ناسکی یلصا  روتکاف  اب  لیافورپ  رد  جردنم  یتسپدک  یادتبا 1400* زا  دیلوت  لاس  هدنشورف  طسوت  شورف  زا  سپ  یتناراو  یتناراگ و  - 
.تسا یمازلا  همیب  باسحافم  هئارا   * هدش هئارا 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/06/20 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
یریصن رتشیب 09012560160  تاعالطا.دوش  یمن  هدادرثا  بیترت  روتکاف  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  4040   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زیر زیر وو   مالعا   مالعا یلک   یلک تمیقًافطل   تمیقًافطل ** یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ** نهموب نهموب هراوهام   هراوهام قیرح   قیرح نالعا   نالعا تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ جرد   جرد تسویپردروتکاف   تسویپردروتکاف شیپ   شیپ یطیط   تمیق   تمیق

4343
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هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5635681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  قباطم  وکسیس  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000252 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
مدوم الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  رثکادح  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  تسویپ  لیاف  یراذگراب  لیمکت و 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
.دشاب لصا  یتناراگ  یاراد  لوصحم 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ دانسا   دانسا قباطم   قباطم وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4444

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 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

5635690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت 2 نارهت 1 و  نیب  رک  یرون 48  ربیف  یشکلباک  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000939 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

* دشابیم زور  نآ 6  یارجا  نامز  هدوب و  روژام  سروف  تروص  هب  راک  ماجنا   * یتسویپ کرادم  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا *  باسح  اصافم  تسا *  راکنامیپ  هدهع  رب  طبریذ  یدابم  هیلک  زا  زاین  دروم  یاهزوجم  یمامت  ذخا 

هقجالس یگنهامه 88115148  تسیمازلا *  تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم  ،

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

88114247-021  ، 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

22 نارهت   نارهت وو     11 نارهت   نارهت نیب   نیب رکرک     4848 یرون   یرون ربیف   ربیف یشکلباک   یشکلباک تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4545
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ا.ا.ج یزکرم  کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  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   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5635748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cisco c9200l-48p-4g-e هکبش تروپ  چیئوس 48  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003101000178 زاین :  هرامش 

یزکرم کناب  کوکسم  سانکسا و  دیلوت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/06/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسین شریذپ  لباق  ناونع  چیه  هب  هباشم  دکناریا  دشابیم و  زاین  یلک  جرش  اب  قباطم  دکناریا  هئارا  تفایرد و  هب  فظوم  هدنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 new هاگتسد

تسا یمازلا  تنامض  هئارا 
دریذپ یم  ماجنا  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  دادرارق  دقع 

1664647111 یتسپ :  دک  کالپ 191 ،  - نارادساپ نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23733127-021  ، 23730-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22842033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cisco c9200 l-48p-4g-ec isco c9200 l-48p-4g-e هکبش   هکبش تروپ   تروپ   4848 چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4646
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5635800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ریش  بجع  ناتسرهش  ویتکا  ویسپ و  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000067000014 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرتم یفالک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   PVC شکور سنج   mm 0/5 زیاس سم  یداه  سنج   CAT5e-UTP-4.05 دک  Cat 5e – UTP هکبش لباک  الاک :  مان 

یدنق دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یدنق  دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش  هدنزاس  عجرم 
رتم 1131 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  ریش  بجع  ناتسرهش  ویتکا  ویسپ و  تایلمع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5183875348 یتسپ :  دک  هیدهم ،  دجسم  یوربور  - داهج نادیم  - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34415184-041  ، 34447050-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34443602-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویتکا ویتکا وو   ویسپ   ویسپ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 4747
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: 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 09 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5635952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یرون ربیف  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  لیاف 

یمتسر 09371762606 یاقآ  ریدخ 09178436183  - یاقآ  سامت : هرامش 
1101030092000532 زاین :  هرامش 

جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 50 لدم  m 1 لوط  SC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/21 زاین :  خیرات 

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

هطوحم یاه  نامتخاس  یراک  هدنک   : لماش یزادنا  هار  بصن و  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  شش  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیم  داتدروم  طبترم  یاهتکرش  .دوشیم  هداد  تدوع  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتابدشابیم 

7591994759 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  سیدرپ  بنج  لیلجرتکد  نابایخ   - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33221965-074  ، 33223208-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع 4848
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5636053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم ( Public IP  ) یصاصتخا یپ  یآ  ددع  صیصخت 32  اب  هیناث  رب  تیباگم  تعرس 60  اب  تنرتنیا  دناب  یانهپ  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تامازلا  یصوصخ و  طیارش 

1101003809000310 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/06/21 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلخاد 2071 نفلت 33313861  هرامش  یئ  هزمح  مناخ  راکرس  دادرارق  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طیارش طیارش قباطم   قباطم ( ( Public  IPPublic  IP  ) ) یصاصتخا یصاصتخا یپیپ   یآیآ   ددع   ددع   3232 صیصخت   صیصخت اباب   هیناث   هیناث ربرب   تیباگم   تیباگم   6060 تعرس   تعرس اباب   تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تامازلا   تامازلا وو   یصوصخ   یصوصخ

4949
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5636094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم تسویپ  قباطم  زایندروم  یالاک  دنشابیم ) هباشم  اهدک  ناریا  هیلک   ) دیرخ 9834214 اضاقت  یقرب -  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985003935 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سنارت دزی   w 40 ناوت  ST 403 لدم یباتهم  سنارت  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-524IW BRACKETS لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 125 دادعت : 

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

.دشابیم تسویپ  قباطم  زایندروم  یالاک  دنشابیم ) هباشم  اهدک  ناریا  هیلک   ) دیرخ 9834214 اضاقت  یقرب -  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ هکبش  2424   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس یقرب -  -  یقرب مزاول   مزاول 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 86 ھحفص 40 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/y4nbnxqpj5u8q?user=37505&ntc=5636094
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5636094?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5636224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ربراک  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092678000421 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  ربراک  لوژام  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  10 دادعت : 

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

.دش دهاوخ  غالبا  هدنرب  تکرش  هب  هنومن  یسرربزا  سپ  شرافس  عوضوم  ییاهن  دات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8586511111 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  - دابآ فجن  ناهفصا  هداج  رتمولیک 17  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34043192-031  ، 36254131-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربراک ربراک لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 5151
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نانمس ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: 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 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

5636233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاررقم میظنت و  نامزاس  زوجم  دیاب  دارفا  هباشم ) دک  ناریا   ) تسویپ تسیل  طیارش  اب  الوروتوم  میسیب  هاگتسد  دیرخ 27  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدقن تخادرپ.دنشاب  هتشاد  ار  ییویدار 
1101003622000078 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
انرو نیپساک  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   MOTOROLA یتراجت مان  یتسد  میسیب   NAD6502 لدم هعطق  نتنآ  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

راشفا روصنم  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  کیمانیادریب  یتراجت  مان   V35D لدم یتسد  میسیب  نوفورکیم  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

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

.ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  تمیق  داهنشیپ  هئارا  تهج  دک  ناریا  ندوب  هباشم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3515983631 یتسپ :  دک  تسیز ،  طیحم  هرادا  اهکرهش  تکرش  بنج  بارحم  راولب  یادتبا  درادناتسا  نادیم  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373803-023  ، 33373802-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33373801-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

الوروتوم الوروتوم میسیب   میسیب هاگتسد   هاگتسد دیرخ  2727   دیرخ ناونع : : ناونع 5252
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  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   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5636394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09166159103 ولناخانیم :  یاقآ  ینف  سانشراک  تسویپ  لیاف  قباطم   IPDSLAM هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105001555 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ZYXEL یتراجت مان   IES- 1248 A-SW لدم یتارباخم   DSLAM رسکلپ یتلام  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  قبط  دیرخ  دشابیم .  روتکاف  لاسرا  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  باسح 30  هیوست   :: 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

32177207-061  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رصن داهج  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 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

5636450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض لیاف  رد  حورشم  تاصخشم  اب  هکبش  تحت  یلاتیجید  دانسا  تاعالطا و  زاس  هریخذ  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005447000001 زاین :  هرامش 

رصن داهج  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
ناتسراجم هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   LTO-7 Ultrium 15000 BB874A لدم  TB 15 تیفرظ هنایار  لانرتسکا  ویارد  پیت  الاک :  مان 

نارهت شزادرپ  نایوپ  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  همیمض  لیاف  رد  یتساوخرد  طیارش  تیاعر  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435653711 یتسپ :  دک  رصنداهج ،  هسسوم  پ 2 - یناجیهال - سمش  نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88192884-021  ، 88888687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88776983-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

IPDSLAMIPDSLAM  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع 5353

یلاتیجید یلاتیجید دانسا   دانسا وو   تاعالطا   تاعالطا زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

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

5636500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هبو  تسا  هباشمدکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004813000206 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DDFPCSTSCD10MM لدم  m 10 لوط دم 50  یتلام   ST-SC دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 23391 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمسرروتکاف هارمهب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   . تسا هدنشورف  هدهعبرامآزکرمرابنا  برد  لیوحت.دشابیم  ینف  شخب  داتزا  سپ  یراکزور  تخادرپ 30  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلاربتعم یتناراگو  تکرش  مانب  ابش  باسح  هرامش 

1415913111 یتسپ :  دک  هیئاضق ،  هوق  یزکرم  نامتخاس  باجح  نابایخ  شبن  زرواشک   راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63972235-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایوجشناد 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 16 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5636524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تخاسریز  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هظحالم  تسویپ  لیاف 

1101010003000075 زاین :  هرامش 
نایوجشناد روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   ETHERNET 1 GB 4-PORT 331 T لدم قرب  روتپادآ  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

هکبش تخاسریز  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هظحالم  تسویپ  لیاف 

1581944734 یتسپ :  دک   ، info@saorg.ir نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96664494-021  ، 96664000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88319794-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دمدم یتلام   یتلام   ST-SCST-SC  دروک دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 5555

هکبش هکبش تخاسریز   تخاسریز تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  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 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

5636572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  ساسا  رب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000484 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
امیت ناروف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  نورته  هدنزاس  عجرم  نورته  یتراجت  مان   HTC600 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  وریز  الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/06/27 زاین :  خیرات 

نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL360 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/06/27 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SD2008 لدم تروپ  لانرتنیا 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/06/27 زاین :  خیرات 

ناویات هدنزاس  روشک  ازگوم  یتراجت  مان   Nport 5210 لدم یتعنص  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/06/27 زاین :  خیرات 
ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   RT-ACS300 لدم میس  یب  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/06/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84121048-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش تنیالک   تنیالک وریز   وریز ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: 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 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

5636592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  3 نیلا  = چیئوس  رترویاد  ریغتم  تمواقم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001313000138 زاین :  هرامش 

ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP226D لدم تروپ  هکبش 16   KVM چیئوس الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزیورپ 09128801191 سدنهم  سانشراک :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یشابهد 09127838671 یزادرپراک : 

4513733685 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  - تارادا عمتجم  زا  رتالاب  - گنزاواگ هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33239826-028  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس رترویاد   رترویاد ریغتم   ریغتم تمواقم   تمواقم ناونع : : ناونع 5858

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   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5636641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زقس جدننس و  اتید  یاه  نلاس  یاهردل  یزاسهب ocdf و ddf و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000941 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/29 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیرورض یعامتجا  نیمات  باسح  صافم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هدوزفا  شزرا  دقاف  ییاهن  تمیق 

تسا  هدنرب  هدهع  رب  مه  هریغ  لقن و  لمح و  اه و  هنیزه  هیلک 
دوش یراذگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  میامض 

یرهاط 08733292236 سدنهم 

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

36217585-087  ، 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

زقس زقس وو   جدننس   جدننس اتید   اتید یاه   یاه نلاس   نلاس یاهردل   یاهردل وو     ddfddf  وو   ocdfocdf  یزاسهب یزاسهب ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت  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 20 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5636658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009003000131 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  هب  ینف  تاصخشمو  تمیق  داهنشیپ  گرب  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع / رتم  9,553 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکینورتکلا تروص  هب  داتس )  تلود (  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  سپس  ددرگ  اضما  رهم و  لیمکت ،  تمرفربارب  تمیق  داهنشیپ  گرب   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( .ددرگ یرازگراب 

5715658479 یتسپ :  دک  تارباخم ،  عطاقت  هب  هدیسرن  قباس ) قرب  مانمگ (  نازابرس  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31104360-044  ، 33449002-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33469133-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5636678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادعت  حرش و  قباطم  الاک  ملق   5 یرون .و ...  ربیف  تساک  لنپ .  چتپ  روک  یرون 24  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000164 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت شیدنا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان  یرتم  لوط   LC-LC لدم یرون  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 

رتم 1 دادعت : 
1401/06/21 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6134813956 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  ناتسلگ  هداج  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 6060

تسویپ تسویپ دادعت   دادعت وو   حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک ملق   ملق   55 وو ...  ...  .. یرون   یرون ربیف   ربیف تساک   تساک لنپ .  .  لنپ چتپ   چتپ روک   روک یرون  2424   یرون لباک   لباک ناونع : : ناونع 6161

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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جونف ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5636724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش یزادنا  هار  تهج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093779000034 زاین :  هرامش 

جونف ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ندمت رصع  یاه  هناماس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  هکبش   24DV لدم تروپ  لنپ 24  چپ  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/06/14 زاین :  خیرات 

مشق نایرآ  داگراساپ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   TV2ZL لدم  port 24 هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/14 زاین :  خیرات 
یفسوی اضر  هدننک  هضرع  عجرم   23AWG لدم  m 305 لوط یکیتپا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/14 زاین :  خیرات 

تاطابترا نارون  هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک   MIKROTIK SIA هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   RB1100 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
رادیاپ

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/14 زاین :  خیرات 

تآرم نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   N441.204 دک  NEXANS یرون ربیف  لنپ  چپ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/14 زاین :  خیرات 
نیرف هزاس ی  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  دنارگل  یتراجت  مان   CAT6 UTP لدم یکیتسالپ  سنج  نوتسیک  اب  هکبش  راکور  یتارباخم  زیرپ  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/06/14 زاین :  خیرات 

رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9946117499 یتسپ :  دک  جونف ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  - ناکشزپ نابایخ  - جونف رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37182770-054  ، 37184004-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37182114-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار تهج   تهج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262

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

5636765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

متشه هاگشیالاپ  یارتت  ییویدار  متسیس  یا  هرود  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000039 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

زور دادعت  3 دادعت : 
1401/06/18 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد  partner ای یگدنیامن Etelm و  یتسیاب  یم  تامدخ  هدنهد  ماجنا  تکرش  متشه ، هاگشیالاپ  یارتت  ییویدار  متسیس  یا  هرود  سیورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  تامدخ  ماجنا  تایئزج  دشاب ،  هتشاد  ناریا 

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319610-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشیالاپ هاگشیالاپ یارتت   یارتت ییویدار   ییویدار متسیس   متسیس یایا   هرود   هرود سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 6363

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

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

5636817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هرامش 1 و 2  نامتخاس  رد  رورس  قاتا  یهدناماس  ارجا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ کرادم  قباطم 

1101000026000061 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/20 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ .  یم  دقعنم  یروضح  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یسمش  هام  کی  راک  یارجا  نامز  تدم 

 . تسا یمازلا  دادرارق  داقعنا  نامز  رد  تادهعت  ماجنا  نسح  همانتنامض  هئارا 

4136953333 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  کی  هرامش  نامتخاس  تمشح -  رتکد  نادیم  تشر -  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33323065-013  ، 33323064-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320057-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا یهدناماس   یهدناماس وو   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 6464

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   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5636855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زردوگیلا تشد –  دیپس  دابآ –  مرخ  یرون  ربیف  ریسم  رد  اهلپ  یناشیپ  رد  یروبع  یزلف  یاه  هلول  یزاس  نمیا  یزاس و  هنیهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ریداقم  تسرهف  اب  قباطم 

1101001022000942 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

33429888-066  ، 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

سراف هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش ات  زا 1401/6 / دانسا  تفایرد   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fars.tci.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5636890 :: هرازه هرازه تعاس 9:30دکدک    - 1401/06/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  حطس  زکارم  رد  اتید  هکبش  تازیهجت  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام دادرارق 12  تدم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سراف ةقطنم  تارباخم  یزکرم  نامتخاس  رصعیلو ، نابایخ  شبن  تشدرصق ، نابایخ  زاریش ، سراف ،  : لوا فرط  یناشن   :: سردآ سردآ
دیرخ و هرادا  دانسا  شورف  دحاو  سراف ،  هقطنم  تارباخم  یزکرم  نامتخاس  رصعیلو ،  نابایخ  شبن  تشدرصق ،  نابایخ  زاریش ،  سراف ،  : دانسا تفایرد  لحم 

اهدادرارق
یزکرم  هناخریبد  قوف  سردآ  لیوحت 

قاتا سراف ، هقطنم  تارباخم  یزکرم  نامتخاس  لوا  هقبط  رد  عقاو  سراف )  هقطنم   ) ناریا تارباخم  تکرش  طسوتم  تالماعم  نویسیمک  : تاکاپ یئاشگزاب  لحم 
تاکرادت ینابیتشپ و  تیریدم 

:: نفلت :: 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

یرون یرون ربیف   ربیف ریسم   ریسم ردرد   اهلپ   اهلپ یناشیپ   یناشیپ ردرد   یروبع   یروبع یزلف   یزلف یاه   یاه هلول   هلول یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب ناونع : : ناونع 6565

ناتسا ناتسا حطس   حطس زکارم   زکارم ردرد   اتید   اتید هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی راشفا  قداصدمحم  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5636900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cisco c9200L -48t -4g -e چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030733000041 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3560X-48T-L لدم هنایار  هکبش  چیئوس  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربمان  تال  دنرب  جرد  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  روتکافرد   IRC دک

دشابیم cisco c9200L -48t -4g -e رظن ئروم  چیئوس  اذل 

8917945556 یتسپ :  دک  راشفا ،  ناتسرامیب  یمالسا  یروهمج  راولب  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5636972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cisco c9200L -48t -4g -ec isco c9200L -48t -4g -e چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6767

..و ..و هنایار   هنایار باه   باه تروپ -  -  تروپ   44 میس   میس یبیب   مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ددرگ یراذگ  تمیق  یتسویپ  کرادم  ساسا  رب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000488 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایرم تراجت  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم   VODA PHONE یتراجت مان   HG556A لدم تروپ  میس 4  یب  مدوم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

رتویپماک ایسآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   E4200-ME لدم تروپ  هکبش 4  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
هرانک ردنب  جاوما  قفا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   lng usb یتراجت مان   lng usb 2.0 hob لدم تروپ  هنایار 4  باه  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

لتاش ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   C3KX-NM-1G لدم تروپ  هکبش 4  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
ورین نارمع  امیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   RITTAL هدنزاس عجرم  لدم 7856231  تروپ  گولانآ 4  یجورخ  لوژام  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

ورین نارمع  امیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   RITTAL هدنزاس عجرم  لدم 7856100  تروپ  گولانآ 4  یجورخ  لوژام  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم   ADVANTECH یتراجت مان   PCI-1714UL-BE لدم یتعنص  هنایار  دربراک  تروپ  گولانآ 4  یدورو  تراک  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات   ADVANTECH یتراجت مان   PCL-846A-AE لدم یتعنص  هنایار  تروپ  تراک 4  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   BL 460C G6 E5540 لدم دراه  یدورو  اب 2  تروپ  لانرتنیا 4  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84120996-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5637115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یراذگ  تمیق  یتسوبیپ  کرادم  ساسا  رب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000489 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WAG160N لدم  ADSL هکبش رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   SITECOM یتراجت مان   WL- 607 لدم تروپ  هکبش 4  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
یسابع رمق  هدننک  هضرع  عجرم  تیگ  کیجم  یتراجت  مان   N1158 لدم نشیتسا  یلپ   SD هظفاح تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84120996-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

س  / 1401/45 :: 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

5637127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ارهز  نیئوب  زربلا و  جوآ ، هاپس  یرونربیف  یصاصتخا  حرط  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر لک 1.294.500.000  دروآرب  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یداتس نامتخاس  نیوزق  امیس  ادص و  نامتخاس  یقرش  علض  نایزورون  نابایخ  هر )  ) ینیمخ ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  راولب  یاهتنا  نیوزق  رد  عقاو  هرادا   :: سردآ سردآ
نیوزق هقطنم  تارباخم 

:: 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

ADSLADSL هکبش   هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 6969

یرونربیف یرونربیف یصاصتخا   یصاصتخا حرط   حرط هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5637128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000490 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
باش هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GENIUS یتراجت مان  لدم 200  یسراف  ایدم و  یتلوم  دیلک  یاراد  یکشم  میس  اب  دیلک  هحفص  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   VWIC2-2MFT-T1/E1 لدم هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
یدیزیاب دنمام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560G-24PS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   ATA186-I2-A لدم هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
هنایمرواخ نیون  رصع  نارگشزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم   G.H.K هدنزاس عجرم   PA-24-3 لدم  A 3 ژاتلو  V 24 رپمآ  DC هب  AC روتپادآ الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

عیانص هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  عجرم   ACRON یتراجت مان   SK-1789 لدم یکشم  یسراف  ایدم و  یتلوم  دیلک  یاراد  میس  اب  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
وسارف هنایار 

ددع 10 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

متسیس ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   INTEX هدنزاس عجرم   INTEX یتراجت مان   IT-AD90W1-IN 1AC لدم پات  پل  روتپادآ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
رواخ جوم  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   SFN-140V1 لدم سناکرف  کی  ساسارب  هکبش  زاس  ناسکی  روتپادآ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DAMOBSCD لدم هکبش   SC روتپادآ الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84120996-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش رتور   رتور هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس هکبش -  -  هکبش رتور   رتور میس -  -  میس اباب   دیلک   دیلک هحفص   هحفص ناونع : : ناونع 7171
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نیوزق هقطنم  تارباخم  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

س / 1401/44 :: 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

5637129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تراک سیورس و  تراک   ADPE تراک رواپ و  تراک   PDIA تراک تروپ و  سیورس 32  تراک   - ADLE تراک یلرتنک و  تراک   - CCUE تراک دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلرتنک تراک   - MFEB

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

02833652080 :: 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

مرهج ایبنالا  متاخ  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 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

5637133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع هکبش 3 چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090165000032 زاین :  هرامش 

مرهج ءایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
باف کت  قبط  رفخ  تشادهب  هکبش  تهج  هکبش  چیوس  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  3 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  اب  لاسرا  اه  هنیزه  هیلک  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  تسویپ  قبط  سانجا  یناریا  سانجا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7417186785 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  - رفخ - مرهج - سراف مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54503073-071  ، 54504509-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54503072-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تراک تراک   ADPEADPE  تراک تراک وو   رواپ   رواپ تراک   تراک   PDIAPDIA  تراک تراک وو   تروپ   تروپ   3232 سیورس   سیورس تراک   تراک  -  - ADLEADLE  تراک تراک وو   یلرتنک   یلرتنک تراک   تراک  -  - CCUECCUE  تراک تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یلرتنک یلرتنک تراک   تراک  -  - MFEBMFEB  تراک تراک وو   سیورس   سیورس

7272

ددع ددع هکبش  33 هکبش چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 7373
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هجراخ روما  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: 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

5637170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

..یسکلف هلول  زیرپ  لنپ  چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000007000311 زاین :  هرامش 

هجراخ روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ کرادم  رد  تساوخرد  زیر  ..یسکلف  هلول  زیرپ  لنپ  چپ  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

ههام یلام 2 هیوست  سانشراک  دیئات  دروم  رابنا  رد  لیوحت  هدوزفا  شزرا  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1136914811 یتسپ :  دک  هجراخ ،  روما  ترازو  دحتم - للم  نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61153880-021  ، 61153553-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66743149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/38 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/6/6   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5637179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فطاع دیهش  تارباخم  زکرم  هدودحم  رد  لوا  هارمه   bts یرون ربیف  یشکلباک  تایلمع  حرط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ماج5636048 شزومآ  هناماس  زا  هحفص 17)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یروتاینیم5636245 قرب  دیلک  مویناتیت -  ییانشور  اب  لپ  قرب 1  دیلک  غارچ -  یسم -  قرب  هحفص 27)میس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

..یسکلف ..یسکلف هلول   هلول زیرپ   زیرپ لنپ   لنپ چپچپ   ناونع : : ناونع 7474

لوا لوا هارمه   هارمه   btsbts یرون   یرون ربیف   ربیف یشکلباک   یشکلباک تایلمع   تایلمع حرط   حرط ناونع : : ناونع 7575
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

هنایار5636326 هکبش  اتید  هحفص 71)چیئوس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتعنص5636400 هکبش  لدبم  هنایار -  هکبش  تنیالک  هحفص 22)وریز  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یریوصت5636705 شیاپ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 71)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5636722 نیبرود  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 71)سیورس و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تباث5637124 زنل  تلوب  هتسب  رادم  هحفص 71)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نویساموتا5637190 ولبات  دربراک   ADAM-5510E-A3E لدم رلرتنک  لوژام  هحفص 22)هیاپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناگیاپلگ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5635639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاک تعرس  ای  هدایپ  رباع  طوطخ  یزیمآ  گنر  تهج  یئزج  ود  گنر  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095120000074 زاین :  هرامش 

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

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

ناگیاپلگ رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاک تعرس  ای  هدایپ  رباع  طوطخ  یزیمآ  گنر  تهج  یئزج  ود  گنر  یارجا  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8771686389 یتسپ :  دک  ناگیاپلگ ،  یرادرهش.جیسب  نادیم.رهش  کراپ.ناگیاپلگ  ناگیاپلگ ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57484038-031  ، 57481038-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57481042-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاک هاک تعرس   تعرس ایای   هدایپ   هدایپ رباع   رباع طوطخ   طوطخ یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تهج   تهج یئزج   یئزج ودود   گنر   گنر یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5635662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت درس  گنر  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095120000073 زاین :  هرامش 

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

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

ناگیاپلگ رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکیفارت درس  گنر  یارجا  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8771686389 یتسپ :  دک  ناگیاپلگ ،  یرادرهش.جیسب  نادیم.رهش  کراپ.ناگیاپلگ  ناگیاپلگ ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57484038-031  ، 57481038-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57481042-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشدمحم یرادرهش   :: 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

5635702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکلملادبع یاقآ   09126622246 وگخساپ :  نفلت  رهشدمحم  رهش  حطس  رد  اه  هچوک  یراذگمان  یاهولبات  بصن  لمح و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005314000044 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  رهشدمحم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هیاپ دالوفو  نهآ  دیلوت  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکلملادبع یاقآ   09126622246 وگخساپ :  نفلت  رهشدمحم  رهش  حطس  رد  اه  هچوک  یراذگمان  یاهولبات  بصن  لمح و  ، دیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3177818786 یتسپ :  دک  رهشدمحم ،  یرادرهش  ینیسح - هاش  دیهش  نابایخ  هر -)  ) ینیمخ ماما  راولب  رهشدمحم - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36204401-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36201334-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت درس   درس گنر   گنر یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

رهش رهش حطس   حطس ردرد   اهاه   هچوک   هچوک یراذگمان   یراذگمان یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   لمح   لمح ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 7878

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

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

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

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

5635803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ هدش  یراذگراب  دانسا  ریاس  مالعتسا و  گرب  ساسا  رب  تاقلعتم  ریاس  هیاپ و  اب  ریگ  تعرس  یامنهار  یولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005239000059 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  هواپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
سیدنت نایوج  هار  هدننک  هضرع  عجرم  ییایرآ  سیدنت  نایوج  هار  هدنزاس  عجرم  ینهآ   50x75 cm زیاس یلیطتسم  رادمیرف  گنربش  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ییایرآ
ددع 60 دادعت : 

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

هدش یراذگراب  دانسا  ریاس  مالعتسا و  گرب  ساسا  رب  داتس ،  هناماس  رد  تبث  هوالع  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دنتسه  فظوم  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن . مالعا  لاس 1401  رد  اه  یرادرهش  یلام  همان  نیئآ  ییزج  تالماعم  باصن  دح  تیاعر  اب  و 

6791964617 یتسپ :  دک  یرهش ،  یافبآ  هرادا  یوربور  یلازغ -  دمحم  ماما  نابایخ  ءادهش -  نادیم  هواپ ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46122819-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46122817-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورهاش نانمس -  ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: 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 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

5635828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  ( لیردراگ هحفص   ) یبناج ظافح  بصن  لمح و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003199000029 زاین :  هرامش 

( دورهاش  ) نانمس ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

مرگولیک 105000 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تقد  مالعتسا  رد  جردنم  تاحیضوت  هب  - .ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  یتسیاب  لماک  تروصب  اضما  رهم و  لیمکت  زا  سپ  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3616798584 یتسپ :  دک  دهشم ،  هداج  کی  رتمولیک  اضر -  ماما  نادیم  یدازآ  -  نادیم   - همشچرس دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32235494-023  ، 32207676-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32207661-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلیطتسم یلیطتسم راد   راد میرف   میرف گنربش   گنربش ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط (( لیردراگ لیردراگ هحفص   هحفص  ) ) یبناج یبناج ظافح   ظافح بصن   بصن وو   لمح   لمح ناونع : : ناونع 8080

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5636045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوطرتم رهش 500  یلصا  رباعم  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030544000017 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یسومیدرا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لوطرتم 500 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

نیعرس رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لوطرتم رهش 500  یلصا  رباعم  یشک  طخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5638111137 یتسپ :  دک  یسومدریا ،  یرادرهش  یسومدریا  رهش  نیعرس  ناتسرهش  لیبدرا  نیعرس ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32248852-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248854-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوطرتم لوطرتم   500500 رهش   رهش یلصا   یلصا رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 8181

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

5636109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادمو  حرش  قبطرامش  سوکعمو  ییامنهار  غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005785000030 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  هواس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یار نوتلآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ییاوقم  نتراک  یدنب  هتسب  عون   W 18 ناوت  TCT لدم  LED رامش سوکعم  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

ادن رون  هدنزاس  عجرم   NN-2 لدم رباع  دربراک  ددع  پمال 158  دادعت   LED پمال عون  هناخود  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 
هاگتسد 24 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
ادن رون  هدنزاس  عجرم   N-3 لدم هارراهچ  دربراک  ددع  پمال 435  دادعت   LED پمال عون  هناخ  هس  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 

هاگتسد 148 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادمو  حرش  قبطرامش  سوکعمو  ییامنهار  غارچ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3915639811 یتسپ :  دک  هواس ،  یرادرهش   یرادرهش  نادیم   هواس   رهش     - هواس ناتسرهش   هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42230751-086  ، 42234191-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42231070-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رامش رامش سوکعمو   سوکعمو ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

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

5636376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدایپرباعو رباعم  یزیمآ  گنر  تهج  مرگولیک   1200 رادقم هب  کی  هجرد  دیفس  یکیفارت  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مرگولیک یکیفارت 200  لالح 

1101050208000040 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  اراتسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یزوریپ نیزر  گنر و  هدننک  هضرع  عجرم  ریفس  یتراجت  مان   Lit 20 نزو هبد  یدنب  هتسب  عون  یکیفارت  گنر  لالح  رنیت  الاک :  مان 
هبد 200 دادعت : 

1401/06/12 زاین :  خیرات 
ایلیا حارط  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایلیا  حارط  نیشرپ  هدنزاس  عجرم  یمرگولیک  بلح  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

مرگولیک 1200 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

اراتسآ رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدایپرباعو رباعم  یزیمآ  گنر  تهج  مرگولیک   1200 رادقم هب  کی  هجرد  دیفس  یکیفارت  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مرگولیک یکیفارت 200  لالح 

ددرگیم یقلت  فارصنا  هدش  نعت  تلهمزادعب  دنرادار  یرادرهش  هب  هعجارم  تلهم  زور  هدنرب 5 تارفن  نمضرد 

4391943143 یتسپ :  دک  اراتسآ ،  یرادرهش  - یرادنامرف نادیم  - اراتسآ اراتسآ ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44822025-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44822031-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیکی هجرد   هجرد دیفس   دیفس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع 8383
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نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5636381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدایپرباعو رباعم  یزیمآ  گنر  تهج  مرگولیک   1200 رادقم هب  کی  هجرد  دیفس  یکیفارت  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مرگولیک یکیفارت 200  لالح 

1101093079000644 زاین :  هرامش 
نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   CQR هدنزاس عجرم   SPC-ET Beam Detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
داگراساپ نمیا  یاه  هناماس 

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

اراتسآ رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدایپرباعو رباعم  یزیمآ  گنر  تهج  مرگولیک   1200 رادقم هب  کی  هجرد  دیفس  یکیفارت  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مرگولیک یکیفارت 200  لالح 

ددرگیم یقلت  فارصنا  هدش  نعت  تلهمزادعب  دنرادار  یرادرهش  هب  هعجارم  تلهم  زور  هدنرب 5 تارفن  نمضرد 

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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرگولیک مرگولیک   2 00200 یکیفارت   یکیفارت لالح   لالح هدایپرباعو   هدایپرباعو رباعم   رباعم یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تهج   تهج مرگولیک   مرگولیک   12 001200 رادقم رادقم هبهب   کیکی   هجرد   هجرد دیفس   دیفس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع 8484

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

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

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

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

5636430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیاپ هارمهب  رباعم  یماسا  ولبات  ددع  هیهت 70  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050288000072 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  سیدرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
زربلا رخاف  قارشا  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  رخاف  قارشا  هدنزاس  عجرم   SB03 لدم  33x80 cm زیاس یلیطتسم  لکش  رباعم  یماسا  ولبات  الاک :  مان 

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

سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مادقا هیاپ "  هارمهب  رباعم  یماسا  ولبات  ددع  هیهت 70  هژورپ  صوصخ "  ردراکنامیپ  باختنا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  سیدرف  یرادرهش  ود  هقطنم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامن مالعا  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  نیرتلزان  یتساوخرد  دراوم  ینف و  تاصخشم  قیقد  هعلاطم  زا  سپ  تسا  دنمشهاوخ  اذل  .دیامن 

3166653713 یتسپ :  دک  سیدرف ،  یرادرهش  سیدرف  ناتسرهش  جرک  زربلا  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36658111-026  ، 36658110-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36658110-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام - دابآدومحم تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم   :: 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 10 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5636548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکشب رتیل 1  نلیتارلکرپ 220  عیام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093993000325 زاین :  هرامش 

ناردنزام دابآدومحم  تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ایاس هدننک  هضرع  عجرم  دنله  هدنزاس  روشک   RUKN AL SHAMS GEN TR.LLC هدنزاس عجرم   330kg هکشب گنر  لالح  نلیتاورلکرپ  یتعنص  لالح  الاک :  مان 

تراپ یمیش 
هکشب 1 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور  هجو 50  زیراو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  دصقم  ات  راب  لمح 

4631141997 یتسپ :  دک  رون ،  هداج  رتمولیک 5  دابآدومحم  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44745168-011  ، 44745701-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737524-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیاپ هیاپ هارمهب   هارمهب رباعم   رباعم یماسا   یماسا ولبات   ولبات ددع   ددع   7070 هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8585

هکشب هکشب   11 رتیل   رتیل   220220 نلیتارلکرپ   نلیتارلکرپ عیام   عیام ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5636953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم ) هار سیلپ  زیهجت  رهمداش و  هار  هس  تکرح  نیح  نیزوت  هناماس  تاعالطا  طخرب  لاسرا  یرادهگن و  ینابیتشپ ، مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ لیاف  تاصخشم 

1101001423000086 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/22 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158440 هرامشاب  یدسا  ینب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یراذگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرح تکرح نیح   نیح نیزوت   نیزوت هناماس   هناماس تاعالطا   تاعالطا طخرب   طخرب لاسرا   لاسرا وو   یرادهگن   یرادهگن ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5637044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمآ ناتسرهش  شاوشخ  یاتسور  یزاس  نمیا  تهج  دیبسالگ  لالح و  اب  یکیفارت  درس  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000261 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5637136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمآ لمآ ناتسرهش   ناتسرهش شاوشخ   شاوشخ یاتسور   یاتسور یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج دیبسالگ   دیبسالگ وو   لالح   لالح اباب   یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

یکیتسالپ یکیتسالپ خیم   خیم لگو   لگو یباتک   یباتک وو   یایا   هناوتسا   هناوتسا درالوب   درالوب ،، لمح لمح لباق   لباق یدنق   یدنق هلک   هلک ناونع : : ناونع 8989
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ناریا ) تسویپ ینف  تاصخشمو  یهگآ  طیارش  قبط  یکیتسالپ  خیم  لگو  یباتکو  یا  هناوتسادرالوب  ، لمح لیاق  یدنق  هلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددرگ هئاراداهنشیپ  ینف  تاصخشم  قبط  اذل  هباشماهدک 

1101094734000203 زاین :  هرامش 
رهش نیهاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تراپ  ربون   27x15x2 cm ینلیتا یلپ  دناپماک  زمرق  لیطتسم  خیم  لگ  الاک :  مان 
ددع 1500 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B315-S دک  600x340x200 mm زیاس  PVC سنج یکیفارت  ینمیا  طورخم  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

ناهاپس رتسگ  هار  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناهاپس  رتسگ  هار  نمیا  هدنزاس  عجرم   cm 70 زیاس یکیفارت  یا  هناوتسا  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
زراب عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.313-O دک  1050x400x320 mm زیاس ینلیتا  یلپ  دیدج  حرط   HIP یسدنهم هدر  گنربش  یکیفارت  درالوب  دنب  هار  الاک :  مان 

نارهت کیتسالپ 
ددع 150 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدومناضما ورهم  ، لیمکتار یهگآ  یتسیابو  هدوب  اهب  مالعتسا  تاجردنم  هیلک  تیاعر  هب  فظوم  ناگدننک  تکرشاذل  دشاب  یم  هباشماهالاکدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم لطاب  داهنشیپ  کرادم  یراذگراب  مدع  تروصرد  تسا  یهیدب.دنیامن  مادقا  یتسویپ  کرادم  تمسقرد  هطوبرم  لیاف  یراذگراب  هب  تبسن  سپسو 

8316613111 یتسپ :  دک  رهش ،  نیهاش  یرادرهش  ، هیمطاف نادیم  ، ینیمخ ماما  راولب  ، رهش نیهاش  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45225200-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45226989-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم
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ناهفصا زکرم  یامیس  ادص و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5636446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب یراذگ  تمیق  زا  لبق  - یرتم یتناس  تفج 70  کی  یرتم و  یتناس  تفج 100  کی  کیتاموتا  نک  زاب  برد  یقرب  کج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوش گنهامه  سانشراک 

1101004958000060 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 

اصحا ینمیا  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   BESAM هدنزاس عجرم   SW100 لدم رد  ندرک  زاب  دربراک  یقرب  کیتاموتا  کج  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

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

سانشراک و دات  زادعب  هجو.تسا  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  - تسا لطاب  روتکاف  شیپ  نودب  دیرخ  تساوخرد  - تسا دیرخ  تهجافرص  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادا تعاس  یعاجش 09130004379 - یاقا  ینف  سانشراک  - دوشیم تخادرپ  زور  ات 20  نیب 15  الاک  لیوحت 

8153633111 یتسپ :  دک  وجاوخ ،  غابراهچ  یادتبا  وجاوخ  لپ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2162618-031  ، 32658065-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32658065-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سانشراک سانشراک اباب   یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق زازا   لبق   لبق -- یرتم یرتم یتناس   یتناس   7070 تفج   تفج کیکی   وو   یرتم   یرتم یتناس   یتناس   100100 تفج   تفج کیکی   کیتاموتا   کیتاموتا نکنک   زاب   زاب برد   برد یقرب   یقرب کجکج   ناونع : : ناونع
یوش یوش گنهامه   گنهامه

9090
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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 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

5636815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داهنشیپ / دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تاصخشم  / دشاب یم  هباشم  هدش  تبث  دک  ناریا  / ددع دادعت 4  هب  دنبهار  ملق   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  تسویپ  قباطم  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و 

1101092179000655 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

داگراساپ تعنص  دادماب  هدننک  هضرع  عجرم   MAKIM یتراجت مان   T لدم گنیکراپ  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

تسویپ / دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ  / .دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دوش / هعلاطم  تسویپ  رد  هصقانم  رد  تکرش  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یردیح 53182530-061 میرم  : سانشراک هرامش  دوش / هعلاطم  هصقانم  رد  تکرش  طیارش  اه و 

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53182362-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تکرح5636953 نیح  نیزوت  هناماس  تاعالطا  طخرب  لاسرا  یرادهگن و  ینابیتشپ ، هحفص 59)مالعتسا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

داهنشیپ داهنشیپ // دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک تاصخشم   تاصخشم // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم هدش   هدش تبث   تبث دکدک   ناریا   ناریا // ددع ددع   44 دادعت   دادعت هبهب   دنبهار   دنبهار ملق   ملق   11 ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ هئارا   هئارا تسویپ   تسویپ قباطم   قباطم ازجم   ازجم تروص   تروص هبهب   یلام   یلام وو   ینف   ینف

9191
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یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5635924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001186000052 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یقرب تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد یلام  روما  قیرط  زا  الاک  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  تامدخ  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب ورین  ترازو  تسارح  هیدیئات  یاراد  .دوش  یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  هام  راهچ  دودح 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5636205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف ناتسا  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  لک  هرادا  نامتخاس  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004517000003 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/06/17 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  یتسیاب  یم  هک  دشاب  یم  تسویپ  یاه  مرف  طیارش  تامدخ و  مالقا و  لمع  کالم  اهالاک ،  ندوب  هباشم  هب  تیانع  اب  مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لاطبا  ثعاب  کرادم  صقن  یراذگراب و  مدع  .ددرگ  لاسرا  یراذگراب و  هناماس  قیرط  زا  یتساوخرد  کرادم  هارمه  هب  لیمکت و  هعلاطم ،

دک تاعالطا ،  یروانف  تاطابترا و  لک  هرادا  ، زاریش یتسپ  هیحان 714  یناقوف  هقبط  هچوک 6 ، شبن  ترجه ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7145646595 یتسپ : 

32989805-071  ، 32980000-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32297564-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 9292

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9393

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

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

زا 86 ھحفص 72 
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نایوجشناد 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 16 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5636326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تخاسریز  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هظحالم  تسویپ  لیاف 

1101010003000074 زاین :  هرامش 
نایوجشناد روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

سراپ اه  هداد  یزاوم  شزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان   SAN-SWITCH لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

هکبش تخاسریز  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هظحالم  تسویپ  لیاف 

1581944734 یتسپ :  دک   ، info@saorg.ir نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96664494-021  ، 96664000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88319794-021 :: 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

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 9494

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

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

زا 86 ھحفص 73 
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف و  ثاریم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب ناتسیس و 

ناتسچولب 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   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5636589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا هگرب  قبط  هکبش  تحت  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004691000135 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریما نیهاش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAFER یتراجت مان   SF-3033M لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

یردنکسا
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگراب  اددجم  یراذگ  تمیق  زا  سپ  اهب  مالعتسا  هگرب  - دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9815616576 یتسپ :  دک  یرگشدرگ ،  یتسد و  عیانص  یگنهرف ،  ثاریم  لک  هرادا  دادما -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224499-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33212335-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالعتسا مالعتسا هگرب   هگرب قبط   قبط هکبش   هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

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

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

زا 86 ھحفص 74 
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تخاسریز تاطابترا  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 08 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5636705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسا هباشم  دک  ناریا  تهج - :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مالقا  تاصخشم  طباوض و  تیاعر  اب  تسرهف و  قبط  دیباپهد  دابآرز و  ، ریهک یاههاگتسیا  یریوصت  شیاپ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  -

1101001022000940 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CF294E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
کرانک رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا هباشم  دک  ناریا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رب طباوض و  طیارش و  تیاعر  اب  ریداقم و  تسرهف  قباطم  دیباپهد  دابآرز و  رهش ،  ریهک  یاههاگتسیا  یریوصت  شیاپ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  مالقا و  هیهت  -

تسویپ مالقا  تاصخشم  ساسا 
09364514131 ییاخیکروپ :  سدنهم  یاقا  یگنهامه :  - 

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

33252020-054  ، 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

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9696

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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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5636722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کناب تیریدم  ششوپ  تحت  بعش  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  دادرارق.هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مق ناتسا  نکسم 

1101004164000006 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/01 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد یزاربا  دراوم  تادنتسم  هئارا.تسا  یمازلا  تکرش  ءاضما  رهم و  هارمه  هب  دادرارق  ود  ره  تسویپ 4  یفیک و  یبایزرا  اهب و  مالعتسا  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ مالعا  عیمجت  تروص  هب  ( لاتیجید گولانا و  ) دادرارق ود  ره  غلبم.دشاب  یم  یمازلا  خساپ  تسویپ  رد  یبایزرا  مرف 

3714734986 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  بعش  تیریدم  ید ک 7  مق خ 19  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37750284-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37750284-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5636786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرهف ناتسرهش  ناناوج  شزرو و  هرادا  تهج  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004393000236 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

جرهف رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  طابترا  تهج  هارمه  نفلت  هرامش  ددرگ و  تسویپ  ءاضما و  رهم و  لیمکت  تسیاب  یم  یتسویپ  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618979663 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  یروهمج -  راولب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32818505-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32818508-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 9797

جرهف جرهف ناتسرهش   ناتسرهش ناناوج   ناناوج وو   شزرو   شزرو هرادا   هرادا تهج   تهج هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9898
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ناتسا ینیمخ  ماما  ردنب  کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسزوخ

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5636798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  ینیمخ  ماما  ردنب  کی  هبعش  تهج  ریگدزد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092634000004 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ردنب  کی  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

 ( هر ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف دنب 10  تیاعر  تسویپ و  لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6356153153 یتسپ :  دک  رویرهش ،  شبن 17  یا -  هنماخ  هلا  تیآ  نابایخ  هر - )  ) ینیمخ ماما  ردنب  هر ، )  ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226795-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52227340-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریگدزد ریگدزد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5636806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  نژیو  کیاه  دنرب  رآ  یو  ید  هاگتس  نیبرود و  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897001011 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
کینوساناپ یتراجت  مان   WV-CF102ECCW لدم هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 16 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

یسیع هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NORCAM یتراجت مان   32CH DVR CARD لدم هتسب  رادم  نیبرود   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
یردیح

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن مالعا  ههام  یرابتعا 2 یدقن و  تروص  هب  ار  هیوست  نامز  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  هب  الاک  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032044-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: 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 100100
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مالیا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  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 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

5637034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ حلاص  ناویا و  ناتسرهش  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  بصن  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001427000059 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/21 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن یراذگراب  دانسا  هارمه  هب  ار  مزال  یاهزوجم  هعلاطم و  تقد  هب  ار  تسویپ  دانسا  ًافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931995487 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  سردم -  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347755-084  ، 33333040-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330005-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسیزهب لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5637124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب تسیاب  یم  درادناتسا  ناشن  لخاد و  تخاس  دیاب  سانجا  مامت  .تسا  هباشم  دک  ناریا  .تسویپ  لیاف  قبط  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003359000044 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  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 : 

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

هدش هتساوخ  کرادم  روتکاف و  شیپ  یرازگراب.دشاب  تسیاب  یم  درادناتسا  ناشن  لخاد و  تخاس  دیاب  سانجا  مامت  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  تروصنیا  ریغ  رد.تسا  یمازلا 

دریگ یم  ماجنا  هژورپ  لحم  رد  امرفراک  رظن  اب  یزادنا  هار  وبصن 

3719153415 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  - تارادا عمتجم  - نواعت راولب  - رسایرامع یرتم  75- مق مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37777731-025  ، 37789790-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37789788-025 :: 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

دابآ دابآ حلاص   حلاص وو   ناویا   ناویا ناتسرهش   ناتسرهش هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس بصن   بصن هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 10 110 1

تباث تباث زنل   زنل تلوب   تلوب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 102102
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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 " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تکرح5636953 نیح  نیزوت  هناماس  تاعالطا  طخرب  لاسرا  یرادهگن و  ینابیتشپ ، هحفص 59)مالعتسا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب5636806 رادم  هحفص 71)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دابآ نامز  یرایهد   :: 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   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5636034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییولیک زاگ 6  اب  طولخم  ردوپ  هدننک  شوماخ  ، ییولیک زاگاب 50  طولخم  ردوپ  هدننک  شوماخ  ییولیک ،  شش   co2 هدننک شوماخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092283000004 زاین :  هرامش 

یر ناتسرهش  دابا  نامز  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
ایاب تعنص  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  ردنلیس  یدنب  هتسب  عون   kg 6 تیفرظ قیرح  ءافطا   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 13 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

یدیلوت ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 50 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   A-50 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
دنزام ناراب  یناشن  شتآ  لوسپک 

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

یدیلوت ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 6 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-6 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
دنزام ناراب  یناشن  شتآ  لوسپک 

ردنلیس 5 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  لاسرا  دابآ  نامز  یرایهد  یارب  هناماس  رد  ریز  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لماع  ریدم  ای  بسک  بحاص  یتیوه  کرادم  -1

بسک زوجم  تارغت و  همانساسا و  یمسر و  همانزور  تبث  یهگآ  -2

1846113335 یتسپ :  دک  میرک ،  دیهش  هچوک  دابآ  نامز  یررهش  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33534897-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33534897-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییولیک ییولیک   66 زاگ   زاگ اباب   طولخم   طولخم ردوپ   ردوپ هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ،، ییولیک ییولیک   5050 زاگاب   زاگاب طولخم   طولخم ردوپ   ردوپ هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ییولیک ،  ،  ییولیک شششش     co2co2 هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 103103

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

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

زا 86 ھحفص 80 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هیدیما یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5636847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتیل رادقم 300   AFFF قیرح 3 % ءافطا  موف  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتیل رادقم 1500  نئتورپ 3 % رولف و  قیرح  ءافطا  موف 

1201093200000007 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  هیدیما  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دشاب درادناتسا  نامزاس  زا  درادناتسا  یاراد  - 

یئایمیش تالوصحم  الاک :  هورگ 
رتیل  1,800 دادعت : 

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

دنشاب تدم  ینالوط  یرادهگن  یارب  هدرشف  کیتسالپ  یرتیل  یاه 20 و 200  هکشب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6373157593 یتسپ :  دک  هیدیما ،  یرادرهش  تلم ، کراپ  بنج  ایلع ، هیدیما  هیدیما ، هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52628800-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52622555-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شوماخ5636034 ، ییولیک زاگاب 50  طولخم  ردوپ  هدننک  شوماخ  ییولیک ،  شش   co2 هدننک شوماخ 
ییولیک زاگ 6  اب  طولخم  ردوپ  هدننک 

هحفص 80) قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

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

قیرح5636847 ءافطا  موف  هحفص 80)دیرخ  قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

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

رورس5636918 یاه  قاتا  قیرح  ءافطا  نالعا و  هحفص 27)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

هباشم5635770 دک  ناریا   - تسویپ تسیل  قباطم  افطا  نالعا و  تازیهجت  هحفص 27)- قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یروتاینیم5636245 قرب  دیلک  مویناتیت -  ییانشور  اب  لپ  قرب 1  دیلک  غارچ -  یسم -  قرب  هحفص 27)میس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا موف   موف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   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   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   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

5636644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رتتک  سسکا  لاتسید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030292001683 زاین :  هرامش 

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

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

1401/06/19 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5636644 تسیل  قبط  رتتک  سسکا  هحفص 82)لاتسید  سسکا  ( سسکا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یروتاینیم5636245 قرب  دیلک  مویناتیت -  ییانشور  اب  لپ  قرب 1  دیلک  غارچ -  یسم -  قرب  هحفص 27)میس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هدایپرباعو5636381 رباعم  یزیمآ  گنر  تهج  مرگولیک   1200 رادقم هب  کی  هجرد  دیفس  یکیفارت  گنر 
مرگولیک یکیفارت 200  لالح 

هحفص 59) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رتتک   رتتک سسکا   سسکا لاتسید   لاتسید ناونع : : ناونع 105105

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

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

زا 86 ھحفص 82 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5637056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش یرگیددنرب  چیه  ابافطل.تسازایندرومرپمآ  تلو 18/ long12 یرتاب لولس  770 دادعتو تسا  هباشمدکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هظحالم  تسویپ  لیاف.دامرفن 
1101004813000207 زاین :  هرامش 

هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 
بسن یدایلب  هرهاط  هدیس  هدننک  هضرع  عجرم   LONG یتراجت مان  وردوخ  ریگدزد   A 7 نایرج تدش   V 12 ژاتلو  UPS یرتاب الاک :  مان 

ددع 770 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمسرروتکاف هارمهب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   . تسا هدنشورف  هدهعبرامآزکرمرابنا  برد  لیوحت.دشابیم  ینف  شخب  داتزا  سپ  یراکزور  تخادرپ 30  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلاربتعم یتناراگو  تکرش  مانب  ابش  باسح  هرامش 

1415913111 یتسپ :  دک  هیئاضق ،  هوق  یزکرم  نامتخاس  باجح  نابایخ  شبن  زرواشک   راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63972235-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: 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

ریگدزد5636798 بصن  هحفص 71)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ابافطل.تسازایندرومرپمآ5637056 تلو 18/ long12 یرتاب لولس  770 دادعتو تسا  هباشمدکناریا 
.دوش هظحالم  تسویپ  لیاف.دامرفن  تکرش  یرگیددنرب  چیه 

هحفص 83) ریگدزد  ( ریگدزد

لیاف.دامرفن لیاف.دامرفن تکرش   تکرش یرگیددنرب   یرگیددنرب چیه   چیه ابافطل.تسازایندرومرپمآ   ابافطل.تسازایندرومرپمآ //1818 تلو   تلو long12long12 یرتاب   یرتاب لولس   لولس 770770 دادعتو دادعتو تسا   تسا هباشمدکناریا   هباشمدکناریا ناونع : : ناونع
.دوش .دوش هظحالم   هظحالم تسویپ   تسویپ

106106
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(( 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  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5636902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SAN زاس هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093543000020 زاین :  هرامش 

نارهت رهش  راهچ  هقطنم  بالضاف  با و  هدننک :  رازگرب 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   VTrak J630SDPE لدم زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   dual controller زاس هریخذ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ ءاضما  رهم و  تسویپ  یاه  هگرب  یمامت  ددرگ .  یم  یقلت  دودرم  مالعتسا  هگرب  هناماس و  تمیق  داهنشیپ  رد  تریاغم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114794311 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش  هقطنم 4  یافبآ  تشهب -  خ  رهشکراپ -  یبونج  علض  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55633801-021  ، 55631033-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55802355-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یلاتیجید5636450 دانسا  تاعالطا و  زاس  هریخذ  هاگتسد  هحفص 33)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5636902SAN زاس هریخذ  هحفص 84)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

(( 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

یکیتسالپ5637136 خیم  لگو  یباتک  یا و  هناوتسا  درالوب  ، لمح لباق  یدنق  هحفص 59)هلک  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یالاک5636815 تاصخشم  / دشاب یم  هباشم  هدش  تبث  دک  ناریا  / ددع دادعت 4  هب  دنبهار  ملق   1
هئارا تسویپ  قباطم  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  / دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد 

.ددرگ

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

SANSAN  زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 107107
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یقرش ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5636406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیاب آمتح  هدش  یرادیرخ  یاهروتنک  (. ماهف حرط   ) GPRS مدوم اب   AMI تلو هیوناث 380  رپمآ  یلاتیجید 1-10  زاف  هس  روتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب  PAYA MDM رازفا مرن  اب  راگزاس 
1101005090000148 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هتفرشیپ و یریگ  هزادنا   mA 50 نایرج  Hz 50 سناکرف  JAM3000 CTPT لدم یتارباخم  دحاو  اب  هیلوا  ژاتلو  یدنامید  زاف  هس  دنمشوه  روتنک  الاک :  مان 

امزآ رازفا  کینورتکلا  یتراجت  مان  قرب  فرصم  دنمشوه 
هاگتسد 170 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ باسح  هیوست.تسا  یمازلا  رینلوت  هیدیئات  یتسویپ و  ینف و  تاصخشم  تیاعر  .دشابیم  رادیرخ  رابنا  الاک  لیوحت.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  ههامود  الاک  لیوحت  زا 

5156938888 یتسپ :  دک  راکلگ ،  نابایخ  رایرهشداتساراولب - زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33283514-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33283539-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یلاتیجید5636406 زاف  هس  هحفص 85)روتنک  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

ناهیک5636729 یرازفا  تخس  لفق  هارمهب  ربراک  یارب 550  ناهیک  هناماس  سنسیال  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هنازخ5636785 لمعلاروتسد  یزاس  هدایپ  رازفا و  مرن  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5636927Kaspersky Total Security for هلاس کی  اضقنا  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هحفص 17)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یلاتیجید یلاتیجید زاف   زاف هسهس   روتنک   روتنک ناونع : : ناونع 108108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ردانب5636086 ددرت  لرتنک  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 11)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یالاک5636815 تاصخشم  / دشاب یم  هباشم  هدش  تبث  دک  ناریا  / ددع دادعت 4  هب  دنبهار  ملق   1
هئارا تسویپ  قباطم  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  / دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد 

.ددرگ

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 69) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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