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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 17

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 17

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 21

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 23

140 1140 1 رویرهش   رویرهش   1919 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   139,6هکس 10 , 000139,6 10 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   ,83مهرد 17083, 170

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   134,050هکس , 000134,050 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس209,300209,300رالد سیئوس کنارف   319,300319,300کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 80هکس ,500 , 00080 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع234,500234,500رالد ناتسبرع لایر   81لایر ,41081 ,410

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 50هکس ,500 , 00050 ,500 , وروی000 ,307وروی 0 10307, 0 ژورن10 ژورن نورک   30نورک ,80030 ,800

رایع رایع   1818 یالط   12یالط ,866 , 00012 ,866 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ354,360354,360دنوپ نپاژ نینی   دصکی   2دصکی 15,3102 15,310

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
((3838))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 113113))

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( یهگآ دادعت 22  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 36

( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 40

( یهگآ دادعت 36  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 48

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 67

( یهگآ دادعت 23  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 67

( یهگآ دادعت 11  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 85

( یهگآ دادعت 17  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 92

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( 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 7  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( یهگآ دادعت 4  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

( 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 15  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

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

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش  - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670417 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/07/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخارف هرامش  هب  نارهت  رد  دوخ  یاه  نامتخاس  نفلت  زکارم  یروتارپا  و  ( CRM  ) یرتشم اب  طابترا  تیریدم  هناماس  یربهار  روما  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناما  قیرط س  زا  ار   2001004010000011

لایر نیمضت 2/450/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد هرادا  یزکرم ، کناب  نامتخاس  یزکرم ، کناب  هچوک  لوبناتسا ، هارراهچ  هب  هدیسرن  یسودرف ، نابایخ  نارهت ، : فلا یاهتکاپ  هئارا  تهج  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ
دانسا روما  یزکرم و 

:88969737 و مان تبث  رتفد  ( ) :1456 و 021-41934 سامت زکرم   ) :: نفلت نفلت
64464524 ( - 85193768

Www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001001036000033 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CBD- لدم  Rototype کچ هتسد  پاچ  هاگتسد  یرازفا 80  مرن  یرازفا و  تخس  ءاقترا  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 CBD-2000 هب  1000
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

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

هرادا مشش –  هقبط  کالپ 54 –  نابایخ 33 – شبن  دنولا –  نابایخ  نیتناژرآ –  نادیم  نارهت –   ، 1516667111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تاصقانم هریاد  ینابیتشپ –  نیمات و  لک 

:: 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

یاه یاه نامتخاس   نامتخاس نفلت   نفلت زکارم   زکارم یروتارپا   یروتارپا وو   ( ( CRMCRM  ) ) یرتشم یرتشم اباب   طابترا   طابترا تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس یربهار   یربهار روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 11

CBD-CBD- هبهب     CBD- 1000CBD- 1000 لدم   لدم   RototypeRototype کچکچ   هتسد   هتسد پاچ   پاچ هاگتسد   هاگتسد   8080 یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ءاقترا   ءاقترا یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
20002000

22
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زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401065 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/6/20  دانسا  تفایرد   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671139 :: هرازه هرازه تعاس 8:30دکدک    - 1401/07/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کمایپ لاسرا  دنیآرف  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبعش یلم  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 2.521.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  داتس  هناماس  دزمراک  یهگآ و  هنیزه  روشک -  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  کی  دیرگ  یاراد  یاه  تکرش  جرک - ..  شرورپ  شزومآ و 

مود هقبط  ع - )  ) اضر ماما  راولب  یادتبا  ناگدازآ -  لپ  زا  رتالاب  یلامش -  یناقلاط  راولب  جرک -  رد  عقاو  تاکرادت  روما  هناخ  ریبد  : تاداهنشیپ لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یمومع  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرهرامش ات  ات  خیرات 1401/6/19  زا   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو توقای   :: عبنم خرومعبنم یرادا  تعاس  نایاپ  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671185 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9  سار   - 1401/07/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ساسا رب  ار  دوخ  هب  قلعتم  تالیهست  کالما و  یضارا و  یاه  هناماس  یناسرزور  هب  لیمکت و  یزاس ، دنتسم  روظنمب  ییارجا  تامادقا  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیاغل 1401/6/31 خیرات 1401/7/1  زا  هام  تدم 12  یارب  تسویپ  تامدخ  حرش 

یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 900.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد دحاو  کالپ 51  یمادخ  دیهش  نابایخ  کنو  نادیم  زا  رتالاب  نارهت  کلیوحت   :: سردآ سردآ

02187572451 :: 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

کمایپ کمایپ لاسرا   لاسرا دنیآرف   دنیآرف یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 33

قلعتم قلعتم تالیهست   تالیهست وو   کالما   کالما وو   یضارا   یضارا یاه   یاه هناماس   هناماس یناسرزور   یناسرزور هبهب   وو   لیمکت   لیمکت یزاس ، ، یزاس دنتسم   دنتسم روظنمب   روظنمب ییارجا   ییارجا تامادقا   تامادقا ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
دوخ دوخ هبهب  

44

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

26322682 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14/30هرامش  - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14/30عبنم  - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671656 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرافح یاهزوجم  رودص  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  ملعم 1  شبن  ملعم  راولب  دهشم   :: سردآ سردآ

ینف 05131296708-05131296546 سانشراک   :: 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

زیربت یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093697000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671720 :: هرازه هرازه :: 1401/07/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینارمع و یاهدنامسپ  یهدناماس  عماج  رازفامرن  شزومآ  یزاسیموب و  رارقتسا ، یزادناهار ، بصن ، دیرخ ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  یرادرهش  ینامتخاس 

زیربت  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
زیربت یرادرهش  ینامتخاس  ینارمع و  یاهدنامسپ  یهدناماس  عماج  رازفامرن  شزومآ  یزاسیموب و  رارقتسا ، یزادناهار ، بصن ، دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   202,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/10/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامزاس یشابادخدک - دجسم  یوربور  هیدوصقم - نابایخ  تعاس - نادیم  زیربت -  ، 5137777349 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زیربت یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاتیجید5670427 یاهولبات  تیریدم  عماج  رازفا  مرن  دیلوت  هزوح  رد  یرازفا  مرن  نارواشم  یئاسانش 
یکیفارت یناسر  عالطا 

هحفص 17) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

یروبع5671168 طخ  یارب 4  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا 18  هار  بصن و  هحفص 17)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یرافح یرافح یاهزوجم   یاهزوجم رودص   رودص هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 55

یرادرهش یرادرهش ینامتخاس   ینامتخاس وو   ینارمع   ینارمع یاهدنامسپ   یاهدنامسپ یهدناماس   یهدناماس عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن شزومآ   شزومآ وو   یزاسیموب   یزاسیموب رارقتسا ، ، رارقتسا یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( صاخ یماهس   ) شیک نایسراپ  دیراورم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MPK-TNDR-401-5 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش زور  نایاپ  ات  هبنش 1401/6/19  زا   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

monitoring رگنل تیعقوم  رب  تراظن  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

همان 220.000.000  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 2471  02188576380 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: tender@mpksco.comسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یداصتقا یلام و  تنواعم  اهتنواعم -   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096688000036 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:15هرامش تعاس :   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:15عبنم تعاس :   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670664 :: هرازه هرازه :: 1401/07/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروبع  طخ  یارب 4  جنس  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا 18  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

یروبع طخ  یارب 4  جنس  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا 18  هار  بصن و  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   4,700,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:15 تعاس : 1401/10/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

گنیکراپ مراهچ  هقیط  تیاده –  نابایخ  یادتبا  یمطاف - ریشم  بالقنا -  نابایخ  زاریش ،   ، 7134947718 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  تیاده - یتاقبط 

:: 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

monitoringmonitoring  رگنل رگنل تیعقوم   تیعقوم ربرب   تراظن   تراظن تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 77

یروبع یروبع طخطخ   یارب  44   یارب جنس   جنس تعرس   تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث هناماس   هناماس   1818 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( ناهفصا ناتسا   ) رهش نیرز  ناتسرهش  هدودحم  رد  تکرش  کی   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/59-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش پاچ  خیرات  زا  زور  تدم 10  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5671707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن یرادیرخ  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  سکاب  لاکول  ددع  دراد 42  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یناگرزاب تنواعم  یلخاد 83816   03152322600 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003007000075 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش تعاس 12  خیرات 1401/06/19  زا   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/06/27

داصتقا یاوآ   :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670575 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/07/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگنس  نهآ  گنس  عمتجم  یاه  نامتخاس  نکاما و  راکدوخ  قیرح  نالعا  یاه  متسیس  بصن  تازیهجت و  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 35/000/000/000  غلبم 

لایر نیمضت 1/750/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 9176715683 21-19 پ 377  یگنسهوک نیب  یگنسهوک  نابایخ  دهشم   :: سردآ سردآ

یلخاد 212  051038427008 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکاب سکاب لاکول   لاکول ددع   ددع   4242 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

نامتخاس نامتخاس وو   نکاما   نکاما راکدوخ   راکدوخ قیرح   قیرح نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 112 ھحفص 9 
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ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/300/15 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/06/23هرامش خیرات 1401/06/19  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا ناهج   :: عبنم تعاسات 19عبنم  - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671017 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/07/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز یا  هقطنم  قرب  تکرش  یزکرم  رابنا  قیرح  افطا  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن و  تازیهجت و  یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نویلیم  نیمضت 393  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/000/000  دیرخ  غلبم 

:: سردآ سردآ

0211456 :: نفلت :: -www.setadiran.ir-www.zrec.co.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http//tender.tavanir.org.ir

:: 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

ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001313000015 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671094 :: هرازه هرازه :: 1401/07/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز  یا  هقطنم  قرب  تکرش  یزکرم  رابنا  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن و  تازیهجت و  نیمات  یحارط - یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناجنز یا  هقطنم  قرب  تکرش  یزکرم  رابنا  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن و  تازیهجت و  نیمات  یحارط - تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   393,000,000 نیمضت :  غلبم 

08:00 تعاس : 1402/01/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناجنز یا  هقطنم  قرب  تکرش  ناجنز   ، 4513733685 یتسپ :  دک  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رابنا رابنا قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست وو   بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 111 1

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست وو   بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات یحارط - - یحارط یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 112 ھحفص 10 
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زیربت تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RZP-1402309321 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  یرادا  تقو  نایاپ   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رتلش هارمه  هب  یطخ  کت  مارگاید  قباطم   ) رابغ من و  دض  یقرب  لناب  رتیه  راجفنا و  دض  یقرب  لناپ  رتیه  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tzore.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روتوم نمهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش جرد  خیرات  زا  هتفه  کی   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5670439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش دجاو  هدننک  نیمات  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  هصقانم  دانسا  رد  روکذم  تاصخشم  اب  قباطم  ار  دوخ  زاین  دروم  وکسیس  چیئوس  هاگتسد   4 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو 

لایر نیمضت 1/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یلخاد 3191  021-48081: نفلت اهدادرارق  دیرخ و  دحاو  نمهب ، هورگ  کالپ 279 ، جرک ، صوصخم  هداج  رتمولیک 13  نارهت ، : هصقانم دانسا  تفایرد  لحم   . :: سردآ سردآ
روتوم نمهب  تکرش  یسرزاب  دحاو  هرامش 3  برد  روتوم ، نمهب  تکرش  حتف ،)  ) جرک میدق  هداج   16 رتمولیک نارهت ، : یلام داهنشیپ  هتسب  رد  یاه  تکاپ  تدوع  لحم 

روتوم نمهب  یلام  دحاو  نمهب ، هورگ  کالپ 279 ، جرک ، صوصخم  هداج  رتمولیک 13  نارهت ، : هصقانم رد  تکرش  نیمضت  تکاپ  لیوحت  لحم 

:: 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

رابغ رابغ وو   منمن   دضدض   یقرب   یقرب لناب   لناب رتیه   رتیه وو   راجفنا   راجفنا دضدض   یقرب   یقرب لناپ   لناپ رتیه   رتیه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد   44 ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 112 ھحفص 11 
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ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هصقانم دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001004010000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12  ات  رثکادح   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 12  ات  رثکادح   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670471 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشود  زور  تعاس 10   - 1401/07/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هنایار  تازیهجت  یتناراگ  یرادهگن و  ریمعت ، سیورس ، تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

همانیهاوگ یاراد  دیاب  نارگ  هصقانم  نینچمه  هرادا -  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر   1.175.000.000  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابیتشپ و تامدخ  هبتر 3  لقادح   ) روشک کیتامروفنا  یلاع  یارو  همانیهاوگ ش  یعامتجا و  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  طسوت  هدش  رداص  ینمیا  تیحالص  دأت 

( .دش دنهاوخ  فذح  روبزم  یاهزوجم  دقاف  نارگ  هصقانم   ) .دنشاب داهنشیپ  لیوحت  خیرات  زا  رابتعا  هام  لقادح 1  یاراد  اه  هداد  هکبش  هبتر 4 

دانسا روما  یزکرم و  هناخریبد  هرادا  یزکرم -  کناب  نامتخاس  یزکرم -  کناب  هچوک  لوبناتسا -  هار  راهچ  هب  هدیسرن  یسودرف  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

:88969737 و 85193768) مان تبث  رتفد  ( ) 021-41934: سامت زکرم   ) :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دیدجت مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 99ت1400/2 یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  تعاس 11  نایاپ  شورف و  خیرات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/6/23

تراجت  :: عبنم خرومعبنم هبنش  هسزور  تعاس 12   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670696 :: هرازه هرازه تعاس 12:15دکدک   یفیک : یبایزرا  یسررب و  لحم  نامز و   - 1401/07/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم هبنش  هس 

ییایرد یاهلباک  یرونربیف  یبارخ  عفر  ینابیتشپ و  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  270  ، 000  ، 000 دروآرب 000 ،  اب 

ینمیا تیحالص  هیدات  یهاوگ  روشک و  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تاطابترا  لقادح 3  هبتر  اب  ربتعم  تیحالص  زارحا  یدنب  هبتر  همانیهاوگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دادرارق  داقعنا  بلاق  رد  یعامتجا ،  هافر  راک و  نواعت ،  ترازو  زا 

دوش هعجارم  داتس  هناماس  هب  تکرش  تهج 
لایر غلبم 15.000.000  دانسا :  شورف  یاهب 

یم لایر  نویلیم )  دصراهچ  درایلیم و  هدزای   ) 11  ، 400  ، 000 راک 000 ،  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  راک : عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  عون و 
رودص و نامز  زا  هام  هس  هیلوا  رابتعا  تدم  اب  طرش و  ودیق  نودب  تشگرب ،  لباقریغ  یکناب  همان  تنامض  تروصب  ار  قوف  غلبم  تسیاب  یم  نارگ  هصقانم  هکدشاب 

همان نیئآ  قباطم  تخاسریز و  تاطابترا  تکرش  مان  هب  یلخاد  یاهکناب  زا  یکی  طسوت  رگید  ههام  هس  هرود  کی  یارب  رازگ  هصقانم  تساوخرد  هب  انب  دیدمت  لباق 
یتلود تالماعم  نیمضت 

 ، نادنخدیس لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش ،  نابایخ  یناشن  هب  تالماعم  نویسیمک  یگنهامه  روما  تخاسریز –  تاطابترا  تکرش  رازگ :  هصقانم  یناشن  مان و   :: سردآ سردآ
هقبط 8  تخاسریز ،  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدنق ،  دیهش  نابایخ  یوربور 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  قاطا 817  هقبط 8  رد  عقاو  تالماعم  نویسیمک  لحم  یفیک : یبایزرا  یسررب 

1456 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

88466779 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت یتناراگ   یتناراگ وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت ، ، ریمعت سیورس ، ، سیورس تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1515

ییایرد ییایرد یاهلباک   یاهلباک یرونربیف   یرونربیف یبارخ   یبارخ عفر   عفر وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتلود ربتعم  تکرش  کی   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

6390 - 20 - 1401 - 04 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم یهگآعبنم پاچ  خیرات  زا  زور  تدم 10  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

« ویدار هزوح  رد  یتارباخم  تالوصحم  دیلوت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02123822610 - 02123822605 :: 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

یداصتقا یلام و  تنواعم  اهتنواعم -   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096688000050 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670889 :: هرازه هرازه :: 1401/07/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( قرب ظفاحم  مدوم و  یرادهگن  تهج   ) هبعج ددع   85 مدوم ،  هاگتسد   85 تاقلعتم ،)  هیلک  هارمه  هب   ) بایغ روضح و  هاگتسد  بصن 135  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دانسا  لوادج  رد  جردنم  طیارش  قباطم  قرب  ظفاحم  ددع  و 85 

زاریش  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
مدوم و یرادهگن  تهج   ) هبعج ددع   85 مدوم ،  هاگتسد   85 تاقلعتم ،)  هیلک  هارمه  هب   ) بایغ روضح و  هاگتسد  بصن 135  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

قرب ظفاحم  ددع  و 85  قرب ) ظفاحم 

لایر   900,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دک اب  زاریش  یرادرهش  مان  هب  باسح 100805504742  هرامش  اب  تشدلارصق  هبعش  رهش  کناب  هدرپس  باسح  هب  یدقن  زیراو  یکناب  شیف  نیمضت :  تاحیضوت 

.دشاب  عجرم 101336 
14:15 تعاس : 1401/10/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کراپ کی و  هقطنم  یرادرهش  نیبام  نامتخاس  نیربدلخ ، هار  راهچ  یتشهب ، راولب  زاریش ،  ، 7136618947 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زاریش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  نیربدلخ 

:: 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

«« ویدار ویدار هزوح   هزوح ردرد   یتارباخم   یتارباخم تالوصحم   تالوصحم دیلوت   دیلوت ناونع : : ناونع 1717

قرب قرب ظفاحم   ظفاحم مدوم   - - مدوم هاگتسد   هاگتسد   8585 بایغ -  -  بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1818
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تیالو دادما  هنسحلا  ضرق  قودنص  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/02 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  زور  تیاغل  خروم 1401/6/19  هبنش  زور  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا 15 تعاس 9  زا   1401/7/2

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

5670911 :: هرازه هرازه هبنشراهچ 1401/7/6دکدک    :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب  همانتنامض  یط  نویلیم   هد  دصکی و  لداعم  لایر  نویلیم  دصکی  درایلیم و  کی  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  تفایرد  هصقانم  ناگدنرب  ای  هدنرب  زا  تبونود )  یهگا (  نیا  جرد  پاچ و  هنیزه 

دادما هنسحلا  ضرق  قودنص  موس  هقبط  هر )  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  نامتخاس  کالپ 5  یرگشل  دیهش  هارگرزب  یادتبا  یدازآ  نادیم  نارهت  یناشن   :: سردآ سردآ
یتسپدک 1391715117 ینابیتشپ  تاکرادت و  هرادا  تیالو 

02123902777 :: نفلت :: WWW.Sqev.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

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

یهگآ هصالخ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

9-11-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم :: 1401/07/04عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671062 :: هرازه هرازه :: 1401/07/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تت لباک  لیوحت  ربارب  رد  یتارباخم  تازیهجت  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کولب 6 تاکرادت  ینابیتشپ و  تیریدم  نامتخاس  یوضر ، ناسارخ  هقطنم  ناریا  تارباخم  هر ،)  ) ینیمخ ماما  نابایخ  دهشم   :: سردآ سردآ

05138118513 :: نفلت :: https://khorasanr.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

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

تتتت لباک   لباک لیوحت   لیوحت ربارب   ربارب ردرد   یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020
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مهد هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001097684000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:00عبنم تعاس :   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( 19 زاف  ) مهد هاگشیالاپ   - یاضاقت 0000828  R10/1401/014 هصقانم هب  طوبرم  هکبش  چیئوس  دیرخ : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مهد هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

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

زاف 19  ) مهد هاگشیالاپ  - هیولسع هب  ناگنک  هداج  رتمولیک 20   - ناگنک ناتسرهش  رهشوب ،  ناتسا   ، 7511893349 یتسپ :  دک  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
07731466271 هیدات :  -07731466273 سکف :  -07731466287-07731466283 نفلت :  (- یبونج سراپ 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا پاچ  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ق  / 1401/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

جارس  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWw.QAZVIN.TCI.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 2 12 1

لنوت لنوت   BTSBTS ریسم   ریسم میدق   میدق هداج   هداج   UsoUso  یرون یرون ربیف   ربیف هژورپ   هژورپ 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 112 ھحفص 15 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/79wwnqsdb5tq4?user=37505&ntc=5671101
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5671101?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/h29hxqjhr8cgc?user=37505&ntc=5671676
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5671676?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زیربت تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RZP-1411509322 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SINGLE طاقن یارب  یریذپ  یسرتسد  حرط  رب  ینتبم   ) ربتعم یتناراگ  لاس  کی  اب   DELL EMC UNITY 480F زاس هریخذ  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(POINT OF FAILURE

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tzore.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

دابآ تفای  یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/06/17  زا   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5672115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IT هنیمز رد  مزال  زوجم  یاراد  یاهتکرش  زا  توعد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسرامیب تسارح  دحاو  تفایرد :  :: 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

نفلت5670417 زکارم  یروتارپا  و  ( CRM  ) یرتشم اب  طابترا  تیریدم  هناماس  یربهار  روما  ماجنا 
یاه نامتخاس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاتیجید5670427 یاهولبات  تیریدم  عماج  رازفا  مرن  دیلوت  هزوح  رد  یرازفا  مرن  نارواشم  یئاسانش 
یکیفارت یناسر  عالطا 

هحفص 17) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

یروبع5671168 طخ  یارب 4  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا 18  هار  بصن و  هحفص 17)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

DELL EMC UNITY 480FDELL EMC UNITY 480F زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

ITIT هنیمز   هنیمز ردرد   مزال   مزال زوجم   زوجم یاراد   یاراد یاهتکرش   یاهتکرش زازا   توعد   توعد ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 112 ھحفص 16 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یاه5671185 هناماس  یناسرزور  هب  لیمکت و  یزاس ، دنتسم  روظنمب  ییارجا  تامادقا  ماجنا  یراذگاو 
دوخ هب  قلعتم  تالیهست  کالما و  یضارا و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتاقبط5671447 گنیکراپ  یزاس 3  دنمشوه  هژورپ  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 17)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرافح5671656 یاهزوجم  رودص  هناماس  ینابیتشپ  هحفص 5)هعسوت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم تعاس 15عبنم ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670427 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب تبسن  یکیفارت  یناسر  عالطا  لاتیجید  یاهولبات  تیریدم  عماج  رازفا  مرن  دیلوت  هزوح  رد  یرازفا  مرن  نارواشم  یئاسانش  تهج  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  مادقا  هزوح  نیا  رد  ینف  شناد  یاراد  یاهتکرش  ییاسانش 

یکیفارت یناسر  عالطا  لاتیجید  یاهولبات  تیریدم  عماج  رازفا  مرن  دیلوت  هزوح  رد  یرازفا  مرن  نارواشم  یئاسانش  - 

دیلوت ییارجا  قباوس  بلاق  رد  ار  هژورپ  نیا  ییارجا  ینف و  ماجنا  ییاناوت  رب  ینبم  دوخ  تادنتسم  ات  دیآ  یم  لمعب  توعد  یقوقح  صاخشا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دنیامن و ...  هئارا  تکرش  یلام  شدرگ  و  اهرازفا ) مرن 

تکرش ناوخارف  نویسیمک  هناخریبد  هقبط 8 ، هلال ، یتاقبط  گنیکراپ  هلال ، کراپ  یلامش  علض  یوربور  یمطاف ، رتکد  دیهش  نابایخ  نارهت ، : دانسا لیوحت   :: سردآ سردآ
نارهت کیفارت  لرتنک 

89186235 - 89189 :: 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

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

یکیفارت یکیفارت یناسر   یناسر عالطا   عالطا لاتیجید   لاتیجید یاهولبات   یاهولبات تیریدم   تیریدم عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن دیلوت   دیلوت هزوح   هزوح ردرد   یرازفا   یرازفا مرن   مرن نارواشم   نارواشم یئاسانش   یئاسانش ناونع : : ناونع 2525

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

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

2001050224000025 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670470 :: هرازه هرازه :: 1401/07/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهب 1402  زا  لابقتسا  رد  رهش  حطس  لوادج  یزیمآ  گنر  یارب  رنیت  گنر و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رنیت  گنر و  شورف  اب  طبترم  زوجم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
147,118,750,000 یلام :  دروآرب 

لایر   7,355,937,500 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ  دهشم  یرادرهش  یاهدادرارق  هرادا  لیوحت  ررقم  تلهم  رد  تسیاب  یم  یکناب  همان  تنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

14:30 تعاس : 1401/10/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرادا لوا -  هقبط  هعسوت -  نامتخاس  ءادهش -  نادیم  دهشم -  یوضر -  ناسارخ   ، 9133683633 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
اهنامیپ اهدادرارقوما و 

:: 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

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

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

2001003123000085 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670557 :: هرازه هرازه :: 1401/07/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 85-75-01 نادمه ناتسا  روحم  یاهلپ  یزاس  نمیا  تهچ  لیردراگ  لیردنه و  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادمه  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

 85-75-01 نادمه ناتسا  روحم  یاهلپ  یزاس  نمیا  تهچ  لیردراگ  لیردنه و  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
5,584,986,427 یلام :  دروآرب 

لایر   280,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/10/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدابآدسا نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه   ، 6518763119 یتسپ :  دک  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یارب   یارب رنیت   رنیت وو   گنر   گنر دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2626

روحم روحم یاهلپ   یاهلپ یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج لیردراگ   لیردراگ وو   لیردنه   لیردنه بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2727

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5670685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهب 1402 زا  لابقتسا  رد  رهش  حطس  لوادج  یزیمآ  گنر  تهج  رنیت  گنر و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 147.118.750.000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.rrk.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ارآرهش  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهب 1402 زا  لابقتسا  رد  رهش  حطس  لوادج  یزیمآ  گنر  تهج  رنیت  گنر و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 147.118.750.000  غلبم  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.rrk.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تهج   تهج رنیت   رنیت وو   گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

رهش رهش حطس   حطس لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تهج   تهج رنیت   رنیت وو   گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

384-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14:15  ات  رثکادح   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

اشامت  :: عبنم خرومعبنم تعاس 13:15  ات  رثکادح   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671168 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14:15   - 1401/07/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یروبع  طخ  یارب 4  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا 18  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  93.124.728.000 دروآرب :

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عوضوم اب  هطبار  رد  عارتخا  تبث  ای  لوصحم  تبث  یهاوگ  یکیتامروفنا ، یاهتکرش  تیحالص  یدنب  هبتر  همانیهاوگ  یکیتامروفنا ،  تامدخ  تیحالص  یهاوگ 

اتفا هیدات  ندوب ، داینب  شناد  یهاوگ  هصقانم ،
یهگآ  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   4.700.000.000 هدرپس :

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش 
.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه 

یرادرهش کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  تیاده ، یتاقبط  گنیکراپ  مراهچ  هقبط  تیاده -  نابایخ  یادتبا  یمطاف -  ریشم  بالقنا ، نابایخ  زاریش ، سردآ :  :: سردآ سردآ
زاریش

1456 سامت : زکرم  یلخاد 256 و   32304618 :: نفلت :: www.setadiran.ir https://shaffaf.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو
vendor.shiraz.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

397-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14/15هرامش  - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناحبس  :: عبنم تعاس 13/15عبنم  - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671447 :: هرازه هرازه تعاس 14/15دکدک    - 1401/07/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

طاشن  تیاده و  یناقلاط  یتاقبط  گنیکراپ  یزاس 3  دنمشوه  هژورپ  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 114/175/498/000  غلبم 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر   5/710/000/000 نیمضت غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  تشاده  یتاقبط  گنیکراپ  مراهچ  هقبط  تیاده  نابایخ  یادتبا  یمطاف  ریسم  بالقنا  زاریش خ   :: سردآ سردآ

1456 :: نفلت :: https://shaffaf.shiraz.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

یروبع یروبع طخطخ   یارب  44   یارب تعرس   تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث هناماس   هناماس   1818 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

یتاقبط یتاقبط گنیکراپ   گنیکراپ یزاس  33   یزاس دنمشوه   دنمشوه هژورپ   هژورپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 112 ھحفص 20 
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تیلا دنمشوه  کیفارت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mashhad.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدقم  دهشم  یرادرهش  یا  هیشاحریغ  یا و  هیشاح  یاه  گنیکراپ  هب  طوبرم  یکیفارت  یقرب و  ینارمع  یراج  تامدخروما  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  19/974/360/258 دروارب غلبم 

لایر نیمضت 998/718/013  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

051-31298430 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاتیجید5670427 یاهولبات  تیریدم  عماج  رازفا  مرن  دیلوت  هزوح  رد  یرازفا  مرن  نارواشم  یئاسانش 
یکیفارت یناسر  عالطا 

هحفص 17) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

یروبع5670664 طخ  یارب 4  جنس  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا 18  هار  بصن و  هحفص 8)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکیفارت یکیفارت وو   یقرب   یقرب ینارمع   ینارمع یراج   یراج تامدخروما   تامدخروما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا رمحا  لاله  یراذگ  هیامرس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش پاچ  زا  زور  تدم 10  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5670855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیروکس هشیش  بصن  لمح و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هب عبرم  رتم  ادودح 2500  ژارتم  هب  درادناتسا ) همانیهاوگ  یاراد  دیرگ A و  اب  هداس و  تروص  هب  تولف   ) رتم یلیم  تماخض 10  هب  تیروکس  هشیش  بصن  دیرخ و 

دنجریب لاله  یرادا  یراجت  عمتجم  هژورپ  یارب  ار  تسا  دوجوم  هصقانم  دانسا  رد  هک  تاقحلمو  تالآ  قاری  هیلک  هارمه 

تفایرد تهج  یقوقح  صاخشا  یارب  همانیفرعم  هئارا  ترجه -  هبعش  تلم  کناب  باسح 4106694061  هب  لایر  غلبم 1.000.000  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  زب  یهگآ  پاچ  هنیزه  .دشاب و  یم  یمازلا  هصقانم  دانسا 

هنامرحم هناخریبد  دحاو  لاله ، نامتخاس  کالپ 16 ، ینسحازریم ، دیهش  هچوک  یناهارف ، ماقم  مئاق  نابایخ  یتشهب ، رتکد  دیهش  نابایخ  نارهت  : یناشن  :: سردآ سردآ
مهد یناقلاط  شبن  یناقلاط ، نابایخ  دنجریب ، رد  عقاو  هژورپ  رتفد  ای  ناریا و  رمحا  لاله  یراذگ  هیامرس  تکرش 

یلخاد 240  02188701010 - 11 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا رمحا  لاله  یراذگ  هیامرس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش پاچ  خیرات  زا  زور  تدم 10  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ادودح ژارتم  هب  درادناتسا ) همانیهاوگ  یاراد  دیرگ A و  اب  هداس و  تروص  هب  تولف   ) رتم یلیم  تماخض 10  هب  تیروکس  هشیش  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنجریب لاله  یرادا  یراجت  عمتجم  هژورپ  یارب  ار  تسا  دوجوم  هصقانم  دانسا  رد  هک  تاقحلم  تالآ و  قاری  هیلک  هارمه  هب  عبرم  رتم   2500

تفایرد تهج  یقوقح  صاخشا  یارب  همانیفرعم  هئارا  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 1.000.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زا کیره  ای  همه  لوبق  ای  در  رد  ناریا  رمحا  لاله  یراذگ  هیامرس  تکرش  .دشاب  یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  پاچ  هنیزه  .دشاب  یم  یمازلا  هصقانم  دانسا 

.تسا راتخم  اهداهنشیپ 

هنامرحم هناخریبد  دحاو  لاله ، نامتخاس  کالپ 16  ینسحازریم ، دیهش  هچوک  یناهارف ، ماقم  مئاق  نابایخ  یتشهب ، رتکد  دیهش  نابایخ  نارهت  تفایرد :   :: سردآ سردآ
مهد یناقلاط  شبن  یناقلاط ، نابایخ  دنجریب ، رد  عقاو  هژورپ  رتفد  ای  ناریا و  رمحا  لاله  یراذگ  هیامرس  تکرش 

یلخاد 240  11-02188701010 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یروبع5671168 طخ  یارب 4  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا 18  هار  بصن و  هحفص 17)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

تیروکس تیروکس هشیش   هشیش بصن   بصن وو   لمح   لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 3333

رتم رتم یلیم   یلیم   1010 تماخض   تماخض هبهب   تیروکس   تیروکس هشیش   هشیش بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتاقبط5671447 گنیکراپ  یزاس 3  دنمشوه  هژورپ  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 17)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لاحمراهچ و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/77/21 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش ات  خروم 1401/6/19  زا   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هعسوت رصع   :: عبنم تعاس 13عبنم ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670287 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/07/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرایتخب  لاحمراهچ و  ناتسا  رد  لک  هرادا  نیا  ششوپ  تحت  نکاما  هتسبرادم  یاه  نیبرود  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام  هس  تدم  - 

لایر دروآرب 73.000.000.000  - 

لایر  نیمضت 3.650.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیتامروفنا هتشر  هیاپ و  لقادح 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  : رازگ هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
یرادنامرف یوربور  تارادا -  عمتجم  یناقلاط -  راولب  درکرهش -  : سردآ

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  تسارح  هرادا  هنامرحم  هناخریبد   (: فلا تکاپ   ) همان تنامض  لیوحت  لحم 

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش یهگآ  جرد  خیرات  زا   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

شنیرفآ  :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 16   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشدیهام ناتسرهش  یبعکم  رتم  رازه  دص  ( CGS) راشف لیلقت  هاگتسیا  هب  طوبرم  کینورتکلا  تظافح  متسیس  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 13.146.701.550 

هرامش هب  لایر  غلبم 500.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  هدوب -  تفن  ترازو  تسارح  نامزاس  تیحالص  دات  یاراد  هک  یضاقتم  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 710.000.000  غلبم  یهگآ -  رد  جردنم  باسح 

قاتا 315 لوا  هقبط  هاشنامرک  ناتسا  زاگ  تکرش  یتشهب  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ  نادیم  هاشنامرک ، تفایرد :   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.NIGC-KSh.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ششوپ ششوپ تحت   تحت نکاما   نکاما هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3535

یبعکم یبعکم رتم   رتم رازه   رازه دصدص   ( ( CGSCGS )) راشف راشف لیلقت   لیلقت هاگتسیا   هاگتسیا هبهب   طوبرم   طوبرم کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس بصن   بصن ناونع : : ناونع 3636

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

یروبع5670664 طخ  یارب 4  جنس  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا 18  هار  بصن و  هحفص 8)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یروبع5671168 طخ  یارب 4  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا 18  هار  بصن و  هحفص 17)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  2222   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  PDF یاه لیاف  حرش  هب  هخسن  کی  دادعت  هب  وتیزیم  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005867000128 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یهاگشناد داهج  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق  فیرش  داهج  ینامزاس  یاهدنیآرف  رب  ینتبم  هژورپ  تیریدم  هناماس   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

فیرش یتعنص 
هتسب 1 دادعت : 

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

 . دشاب یم  یمازلا  یلاسرا  کرادم  تسویپ  رد  روتکاف ) شیپ  قاصلا  دیشاب (  هتشاد  ار  لماک  تقد  هدش  هتساوخ  دراوم  یتسویپ و  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
06153507231 ییارس 09356483183 -  دمحم  یاقآ  بانج  زاین ؛  دروم  الاک  ینف  تاعالطا  ذخا  تهج  ینف  رظان  سامت  هرامش 

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507110-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ   PDFPDF  یاه یاه لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   هخسن   هخسن کیکی   دادعت   دادعت هبهب   وتیزیم   وتیزیم رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737
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ناتسدرک ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال  هلاسکی و  ینابیتشپ  ای  هارمه  ریراک  ینامزاس 190  شیدواپ  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد  هدوزفا و  شزرا  باستحا  نودب  یمالعا  تمیق 

1101003544000017 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  تاکرمگ  هدننک :  رازگرب 

زادرپ نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون  شراگن 1/0  زادرپ  نما  شیوداپ  رازفادب  دض  ناونع  یدربراک  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 190 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( زور رثکادح 10  رادیرخ (  طسوت  یلصا  روتکاف  لیوحت  زا  سپ  دقن  تروصب  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 127 سامت 08733177745-48  هرامش 

کیتامروفنا 143 لوئسم  یلخاد 

6614736771 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا  یرادناتسا  بنج  ینیمخ  ماما  جدننس خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33177749-087  ، 33177745-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33177745-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدوزفا هدوزفا شزرا   شزرا باستحا   باستحا نودب   نودب یمالعا   یمالعا تمیق   تمیق سنسیال   سنسیال وو   هلاسکی   هلاسکی ینابیتشپ   ینابیتشپ ایای   هارمه   هارمه ریراک   ریراک   190190 ینامزاس   ینامزاس شیدواپ   شیدواپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ جرد   جرد وو  

3838
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا تظافح  یاه  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005020 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31312877-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ،  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 13 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوما رابنا و  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003159000041 زاین :  هرامش 

روشک سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

شزومآ رازفا و  مرن  1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  رد  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هناماس  تسویپ  ًامتح  زاین  دروم  کرادم  هارمه  هب  تمیق  زیر  ددرگ و  تبث  یلک  تمیق  هناماس  رد 

1933884883 یتسپ :  دک  ینیسح ،  سابع  دیهش  هچوک  هیرطیق -  راولب  یتعیرش -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24572220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22211835-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح یاه   یاه هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 3939

لاوما لاوما وو   رابنا   رابنا رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040
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ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رفس نویساورزر  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000060 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1402/06/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  جردنم  طیارش  قبط  ( erp  ) اهنادنز نامزاس  هناماس  ازاجس و  هناماس  زا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003002000463 زاین :  هرامش 

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هبساحم و یعامتجا  نیمأت  یاه  هنیزه  باستحا  اب  اه ،  تمیق  تسا  یضتقم  اذل  دشاب  یم  داد  رارق  داقعنا  هب  طونم  راک  نیا  یارجا  هکیئاجنآ  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ مالعا 

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

24589261-021  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رفس رفس نویساورزر   نویساورزر چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4141

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   جردنم   جردنم طیارش   طیارش قبط   قبط ( ( erperp  ) ) اهنادنز اهنادنز نامزاس   نامزاس هناماس   هناماس وو   ازاجس   ازاجس هناماس   هناماس زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4242

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یضارا روما  عماج  هناماس  رد  یرادگاو  یاه  هدنورپ  تاعالطا  دورو  صوصخ  رد  تیحالص  یاراد  یاه  تکرش  زا  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک

1101000235000075 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/29 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روشک یضارا  روما  هناماس  رد  هدنورپ  تاعالطا 280  دورو  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515916678 یتسپ :  دک  نارمع ،  نابایخ  شبن  یکشم  هچوک  تثعب  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38215606-081  ، 38215550-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38212222-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001186000223 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هتسب  1 دادعت : 
1401/06/24 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یضارا یضارا روما   روما عماج   عماج هناماس   هناماس ردرد   یرادگاو   یرادگاو یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ تاعالطا   تاعالطا دورو   دورو صوصخ   صوصخ ردرد   تیحالص   تیحالص یاراد   یاراد یاه   یاه تکرش   تکرش زازا   تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
روشک روشک

4343

رازفا رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تمالس  همیب  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   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازفا مرن  جیکپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001120000134 زاین :  هرامش 

ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
این یرهاط  یاقآ  اب 96881783  لاوس  هنوگ  ره  تهجزاین  یلک  حرش  - 

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

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

یراک زور  هیفصت 10  هدنشورف  طسوت  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1467863433 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  ناشخرد  شبن  یلامش  کمالف  نابایخ  کناویا  راولب  ( برغ  ) سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96881828-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهاش هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671311 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Essential ,Endpoint,Adaptive,Device لماش  McAfee ینامزاس سوریو  دض  یرازفا  مرن  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاس کی  ینابیتشپ   control,security manag

1101094209000140 زاین :  هرامش 
دهاش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

عجرم ردنفید  تیب  یتراجت  مان  یلاتسیرک  باق  امنهار  هچرتفد  سنسیال و  تراک  هارمه  هب   DVD هربراک کت   Essential سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع 

تس 100 دادعت : 
1401/06/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تفایرد زا  سپ  هام  تخادرپ 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3319118651 یتسپ :  دک  دهاش ،  هاگشناد  ینیمخ - ماما  مرح  یوربور  سراف -  جیلخ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88965906-021  ، 51213550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51213546-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازفا یرازفا مرن   مرن جیکپ   جیکپ ناونع : : ناونع 4545

McAfeeMcAfee ینامزاس   ینامزاس سوریو   سوریو دضدض   یرازفا   یرازفا مرن   مرن سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 4646

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  ( تسویپ دادرارق  سیون  شیپ  قبط  )wendia POB یروانف تامدخ  ناوخشیپ  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا

1101001017000458 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  روشک  مادداژن  حالصا  زکرم  یاه  هناماس  عیمجتو  یزاس  هچراپکی  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000006000364 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم نارهت  ناتسا  یاهتکرشاب  تیولوا   // یدقن تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88199975-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا (( تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ قبط   قبط )) wendia POBwendia POB  یروانف یروانف تامدخ   تامدخ ناوخشیپ   ناوخشیپ هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع
تسا تسا

4747

مادداژن مادداژن حالصا   حالصا زکرم   زکرم یاه   یاه هناماس   هناماس عیمجتو   عیمجتو یزاس   یزاس هچراپکی   هچراپکی رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یارب افگم  تکرش  هب  طوبرم  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  تاعالطا  هب  دازآ  یسرتسد  راشتنا و  هناماس  هعسوت  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1401

1101000017000088 زاین :  هرامش 
یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

لاس 1401 یارب  افگم  تکرش  هب  طوبرم  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  تاعالطا  هب  دازآ  یسرتسد  راشتنا و  هناماس  هعسوت  ینابیتشپ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1149943381 یتسپ :  دک  کلملا ،  لامک  نابایخ  ناتسراهب -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38513364-021  ، 38511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33966100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  یارب  وکنپ  تکرش  هب  طوبرم  ساملا  یتایلمع  یزیر  هجدوب  هناماس  یناسر  زورب  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1401

1101000017000086 زاین :  هرامش 
یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

لاس 1401 رد  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  یارب  وکنپ  تکرش  هب  طوبرم  ساملا  یتایلمع  یزیر  هجدوب  هناماس  یناسر  زورب  ینابیتشپ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1149943381 یتسپ :  دک  کلملا ،  لامک  نابایخ  ناتسراهب -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38513364-021  ، 38511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33966100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنهرف گنهرف ترازو   ترازو تاعالطا   تاعالطا هبهب   دازآ   دازآ یسرتسد   یسرتسد وو   راشتنا   راشتنا هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4949

ساملا ساملا یتایلمع   یتایلمع یزیر   یزیر هجدوب   هجدوب هناماس   هناماس یناسر   یناسر زورب   زورب وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110047  هرامش  نفلت ) سنسیال   ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985004258 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک  اکیار  زادرپ  هکبش  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  ینوفلس 1  شکور  اب  یکیتسالپ  باق   KMS رورس زودنیو  سنسیال  ناونع   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
اکیار زادرپ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 

هتسب 90 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   SOPHOS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   XG 210 لدم یارب  ههام  زوجم 12  اب   FullGuard سنسیال یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هنایار ناسمد  یسدنهم 

هتسب 10 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نفلت نفلت سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 5151

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

26376859 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14/30هرامش  - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14/30عبنم  - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671680 :: هرازه هرازه تعاس 9/30دکدک    - 1401/06/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یعامتجا  یاه  بیسآ  دصر  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لماک تاعالطا  ادتبا  دنا ، هدومنن  تبث  ار  دوخ  تاعالطا   Vendor.mashhad.ir سردآ هب  ناگدننک  نیمات  کناب  هناماس  رد  هچنانچ  مالعتسا  رد  تکرش  نایضاقتم 

تبث دانسا  تفایرد  تهج  ار  دوخ  تساوخرد  روبع  زمر  یربراک و  مان  ندرک  دراو  اب  یهگآ  نیمه  رد  تیحالص ، دیئات  زا  سپ  هدومن و  دراو  هطوبرم  هناماس  رد  ار  دوخ 
دامن

تاطابترا تاعالطا و  یروانف  یدنب :  هقبط 

ناگیار دانسا :  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 : اه هتشر 

رازبا 7 متسیس و  هیاپ ، یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   1
یرتشم 6  شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   2

...و رازباو 7  متسیس  هیاپ  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   3

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  ملعم 1 ، شبن  ملعم ، راولب  دهشم ، هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

05131296708 نفلت :   05131296585 ینف : سانشراک  نفلت   :: نفلت تیاس ets.mashhad.irنفلت دانسا : تفایرد  لحم   :: 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

یعامتجا یعامتجا یاه   یاه بیسآ   بیسآ دصر   دصر هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک ینوناق  یکشزپ  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 13 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  تسویپ  تاصحشمو  حرش  هب  یصاصتخا  ینف و  طیارش  اب  سنارفنکوئدیو  مرفتلپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  یضرف و  دک  ناریا 

1101003009000111 زاین :  هرامش 
روشک ینوناق  یکشزپ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.دیدرگ دهاوخ  فذح  روتکاف  شیپ  نودب  هدش  هئارا  یاه  تمیق  تسا و  یرورض  هناماس  رد  یراذگراب  ناگدننک و  تکرش  طسوت  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
55608063 یربنق :  سدنهم  یاقآ 

1114791157 یتسپ :  دک  ینوناق ،  یکشزپ  نامزاس  قاثیم - هچوک  تشهب - خ  رهش - کراپ  یبونج  علض  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55604141-021  ، 55609071-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55169681-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  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 13 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

H/ هکبش تحت  یزاس  هریخذ  تاریهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004106000303 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

حرط 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  طیارش  تاصخشم.دوشیم و  ماجنا  هام  یط 4  تخادرپ  ، دشاب تسویپ  هک  تسیمازلا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناگزمره ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هاگتسد -  دصشش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7913675115 یتسپ : 

33512344-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33512336-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنکوئدیو سنارفنکوئدیو مرفتلپ   مرفتلپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

HH// هکبش هکبش تحت   تحت یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تاریهجت   تاریهجت 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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ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش یکشزپ  مولع  هاگشناد  یگنهرف  ییوجشناد و  تنواعم  هکبش  یرازفا و  مرن  یرازفا ، تخس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000244 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  تسویپ  دانسا  رد  هدش  رکذ  دراوم  هیلک  تاعارم  هعلاطم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122658-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم یتسویپ  لیاف  اب  ربارب  یتساوخرد  تمدخ  هدوب و  هباشم  دک  ناریا  // یرتویپماک یاه  هکبش  تینما  ینابیتشپ  هعسوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101005104000201 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

.دامن لصاح  سامت  یناضمر  مناخ  یلخاد 313  یاه 7-33665001-013 و  نفلت  اب  رتشیب  تعالطا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4188867749 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش  - یلصم نادیم  زا  رتالاب  - ینیمخ ماما  راولب  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663006-013  ، 33665001-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664499-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگنهرف یگنهرف وو   ییوجشناد   ییوجشناد تنواعم   تنواعم هکبش   هکبش وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن یرازفا ، ، یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 5555

یرتویپماک یرتویپماک یاه   یاه هکبش   هکبش تینما   تینما ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ازجم یتیریدم  لوسنک  هب  هربراک  هخسن 70  کی  وازجم  یتیریدم  لوسنک  هب  هربراک  هخسن 8  کی   ) هخسن سوریو 78  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ حرشب 

1101004340000501 زاین :  هرامش 
سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

داپ رذآ  تعنص  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  یلاتسیرک 1  باق  یدنب  هتسب  عون  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ناونع  سنسیال   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
ددع 78 دادعت : 

1401/07/03 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  تسا  هدنشورفاب  لمح  هنیزهدشاب  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  دیهد  خساپ  اهتسویپ  هب  هجوت  اب  هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدازهاش سدنهم   09173680975 ینف تاعالطا  تساروتکاف  لصا  تفایرد  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 30 تسا  هژیو  هقطنم  یزکرم  رابنا  برد  الاک 

7931186478 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هژیو  هقطنم  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33592201-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33592211-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یج5671765  ) یرادهار ناگوان  بایدر  یاه  هاگتسد  تاعالطا  طخرب  لاسرا  یرادهگن و  ینابیتشپ و 
( سا یپ 

هحفص 67) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 5757

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیئور تهج  هباشم ،  دک  ناریا.دیهد  هئارا  تسویپ  لیاف  قبط  ار  دوخ  داهنشیپ  افطل  . ELECTRICAL PANEL CRANE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دوش هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  اضاقت  مالقا  قیقد 

1101093498005096 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   ELECTRICAL PANEL یتراجت مان   V 380 ژاتلو  IP 58 تظافح هجرد   A 63 نایرج تدش   A 320 لدم عیزوت  قرب  ولبات  الاک :  مان 
یرقاب اضردمحم 

ددع 58 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تالماعم رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش  , دنشاب یم  دیئات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاهتکرش  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیمن دات  دروم  نیچ  دنه و  تخاس  یاهالاک  .دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  , دنشاب یم  یتلود 

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

8332-077  ، 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

قیقد قیقد تیئور   تیئور تهج   تهج هباشم ،  ،  هباشم دکدک   ناریا.دیهد   ناریا.دیهد هئارا   هئارا تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ارار   دوخ   دوخ داهنشیپ   داهنشیپ افطل   افطل . . ELECTRICAL PANEL CRANEELECTRICAL PANEL CRANE ناونع : : ناونع
 . . دوش دوش هعجارم   هعجارم یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف هبهب   اضاقت   اضاقت مالقا   مالقا

5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیسح ریم  دیهش  یسراف و  یلعبحم  دیهش  ژاپمپ  هاگتسیا   P.L.C متسیس قیقد و  رازبا  تازیهجت  زاین  دروم  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003692000155 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ولبات ورین  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  ولبات  ورین  سراپ  یتراجت  مان  لاتیر  لدم   PLC لرتنک ولبات  فیعض  راشف  قرب  ولبات  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

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

هناماس رد  شیوخ  یتیوه  کرادم  هارمه  هب  اضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  هدومن و  تفایرد  هناماس  زا  ار  یتسویپ  مرف  تسیاب  یم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن یرازگراب 

9815618396 یتسپ :  دک  هلال ،  کراپ  بنج  تشادهبراولوب -  نادهاز - نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33263113-054  ، 33229381-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220008-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ژاپمپ ژاپمپ هاگتسیا   هاگتسیا   P.L.CP.L.C  متسیس متسیس وو   قیقد   قیقد رازبا   رازبا تازیهجت   تازیهجت زاین   زاین دروم   دروم یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهتسیل  تاصخشم  قبط  امازلا  هنایار  یریوصت و  تراظن  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001264000110 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   HONEYWELL هدنزاس عجرم   HONEYWELL یتراجت مان   NX4S1 لدم یتینما  یلرتنک و  یاه  متسیس  تازیهجت و  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 

داگراساپ دنمشوه  تعنص  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 34 دادعت : 

1401/06/27 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلاروتکافرد یتناراگدیق  ، تسا هدنشورف  اب  رادیرخ  تکرش  لحم  رد  الاک  لیوحت  تسویپ ، ینف  تاصخشم  قبط  الاک  ، تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا مالعتسا  رد  تکرش  یارب  روتکاف  شیپ  تسویپ  ، دشدهاوخ تخادرپ  یرادا  لحارم  ندومن  یطو  داتزا  سپ  الاک  یاهبو 

9415644888 یتسپ :  دک  لالقتسا ،  راولب  یقرش -  یناقلاط  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32263281-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263280-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 13 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110046  هرامش  گولانآ  ) درب  لدبم و  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985004260 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اند دنمشوه  نایوپهر  هدننک  هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   MEGGITT هدنزاس عجرم   IQS 900 لدم لانگیس  گولانآ  لدبم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  گولانآ  رامش  روحم   Coupl لدم یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( گولانآ   گولانآ درب   درب وو   لدبم   لدبم )) ناونع : : ناونع 6161

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس تاموزلم   تاموزلم ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکدی تاعطق  ملق  18 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم 

1101092288002376 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قیرح مالعا  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
قیرح مالعا  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

قیرح مالعا  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
قیرح مالعا  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

قیرح مالعا  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
قیرح مالعا  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

قیرح مالعا  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
قیرح مالعا  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

قیرح مالعا  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
قیرح مالعا  متسیس  تاموزلم  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا 

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

22308-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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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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 08 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرافح یاههاگتسد  یدروم  یزلف و  تازیهجت  هزاس و  یراکشوج  یگدنزاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985004240 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرافح یاههاگتسد  یدروم  یزلف و  تازیهجت  هزاس و  یراکشوج  یگدنزاس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4451179-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تالآ تالآ نیشام   نیشام وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشمالسا ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح افطا  متسیس  ارجا  یشک و  هشقن  - هرواشم تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(51081343) دراد دوجو  دیدزاب  ناکما 

1101091060000018 زاین :  هرامش 
رهشمالسا ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

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

دشابیم دوجوم  هیمئاق  نامتخاس  هشقن ی  مارتحا  مالس و  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشای تسویپ ) ) یناشن شتآ  تمس  زا  هدش  دات  راطخا و  نودبو  زوجم  یاراد  یاه  تکرش  وزج  قوف  تکرش  افطل 

.دشابیم هدننک  نیمات  هدهعرب  یناشن  شتآ  هیدات  ذخاراک  مامتا  زا  سپ 
یرافغ سدنهم   09122616905 لاوس : تروصرد 

3318638677 یتسپ :  دک  رهشمالسا ،  تشادهب  هکبش  دابآ  مارهب  یادتبا  زامن  نادیم  هب  هدیسرن  رهشمالسا  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51081133-021  ، 51081000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56346972-021 :: 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

قیرح قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس ارجا   ارجا وو   یشک   یشک هشقن   هشقن -- هرواشم هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 6464

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردلب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا زاین  دروم  هدش  تسویپ  تساوخرد  قبط  الاک  هباشم و  دک  ناریا 

1101096347000258 زاین :  هرامش 
مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ایرآ ناهم  نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   IMACOFIRE یتراجت مان   IMF-FPB لدم  lit 2000 تیفرظ یناشن  شتآ  موف  کنات  ردلب  نزخم  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم   EBERHARD BRUHL هدنزاس عجرم   BLADDER یتراجت مان  ریات  تخپ  دربراک   7x308x346 mm زیاس  in 15 لدم  APEX ردالب الاک :  مان 

زراب یتعنص  هورگ 
ددع 4 دادعت : 

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

ردلب  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا 

تسا زاین  دروم  هدش  تسویپ  تساوخرد  قبط  الاک 
تسا ینف  یسررب  لباق  یلخاد  ناگدننکدیلوت  زا  داهنشیپ 
دندرگ تسویپ  هناگ  ادج  تروص  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ 

7511893651 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31317243-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

APEXAPEX  ردالب ردالب -- یناشن یناشن شتآ   شتآ موف   موف کنات   کنات ردلب   ردلب نزخم   نزخم ناونع : : ناونع 6565
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زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط   ) قیرح نالعا  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023000549 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
نایناریا رتسگ  ایرد  هدننک  هضرع  عجرم   zeta یتراجت مان   FEO2000 optical detector لدم دود  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/27 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یلایرو  ینف  داهنشیپ  کولاتاک.دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا.ددرگ  هبساحم  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  یموب و  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

7933189117 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  - بانیم هار  سیلپ  ور  هبور  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشر رالات  هژورپ  قیرح  یافطا  مالعا و  متسیسو  تاسیسات  یزادنا  هارو  حالصا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000017000087 زاین :  هرامش 

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمزلا  هژورپ  زا  دیدزاب  لاسرا و  هناماسرد  تسویپ  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1149943381 یتسپ :  دک  کلملا ،  لامک  نابایخ  ناتسراهب -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38512776-021  ، 38511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33966100-021 :: 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

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط  ) ) قیرح قیرح نالعا   نالعا روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 6666

تشر تشر رالات   رالات هژورپ   هژورپ قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا متسیسو   متسیسو تاسیسات   تاسیسات یزادنا   یزادنا هارو   هارو حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تالیش  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   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیاب یناشن  شتآ  نامزاس  تسیل  رودنو  تحت  دیاب  ناگدننک  تکرش  هک  ناریا  تالیش  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  قیرح  افطا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنشاب

1101003054000111 زاین :  هرامش 
ناریا تالیش  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

یم هدننک  نیمات  هدهع ی  هب  تازیهجت  زا  هنوگره  بصنو  باهذ  بایاو  لیوحت   ، نامزاس رواشم  دات  زا  سپ  زور  یلا 25  تخادرپ 20   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نک محر  سدنهم  یاقآ  یلخاد 2010  سامت.دشاب 66944444 

1418636331 یتسپ :  دک  ش 236 ،  یبرغ - یمطاف  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66944444-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66941367-021 :: 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

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5671619 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

150465 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

قیرح ءافطا  تازیهجت  داوم و  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/01/09 عورش :  خیرات 
1401/01/12 نایاپ :  خیرات 

1401/06/23 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم یزکرم نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح افطا   افطا ناونع : : ناونع 6868

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا تازیهجت   تازیهجت وو   داوم   داوم ناونع : : ناونع 6969

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

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

زا 112 ھحفص 46 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/m5qzmfadgsd42?user=37505&ntc=5671608
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5671608?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/t45rtkrrhqx7q?user=37505&ntc=5671619
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5671619?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شتآ هدننک  شوماخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134000547 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناهاپس شات  نمیا  قیرح  ءافطا   kg 25 هسیک یردوپ  دماج  وکیپیس  میساتپ  تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

هسیک 8 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

7052181-0513  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: 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

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 17 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FLAME SCANNER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  زاف 12 )  ) مهن هاگشیالاپ  )

1101093498005098 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناکیتراپ تعنص  دنهس  هدننک  هضرع  عجرم   PARTIKAN FLAME SCANNER یتراجت مان   UV لدم شفنبارف  هلعش  زاسراکشآ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تروص هب  دیاب  زین  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هناماسرد ، هطوبرم  لودج  لیمکت  رب  هوالع  تسویپ / حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب روتکاف ) شیپ  یلام ( داهنشیپ  غلبم  عمج  اب  قباطم  اقیقد " داتس  هناماس  لودج  رد  هدش  جرد  لک  غلبم  عمج  .ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  هناگادج 

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

31463715-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یردوپ یردوپ دماج   دماج وکیپیس   وکیپیس میساتپ   میساتپ تانبرکیب   تانبرکیب ردوپ   ردوپ یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 7070

FLAME SCANNERFLAME SCANNER ناونع : : ناونع 7171

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  3636   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قیط   ) APN مدوم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000351 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یمکح امه  هدننک  هضرع  عجرم   TENDA یتراجت مان   W300D لدم میس  یب  مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 70 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشدهاوخن هداد  رثا  بیترت  طورشم  صقان و  تاصخشم  هب 

.دشابیم یمازلا  هدش  هئارا  تمیق  داهنشیپ  یسررب  تهج  شورف  روتکاف  شیپ  قاصلا 

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

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قیط   قیط  ) ) APNAPN  مدوم مدوم ناونع : : ناونع 7272

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هکبش  رازفا و  تخس  یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001682 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شیدنا ایوپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VIERA یتراجت مان   VI-8310W لدم لاکیتپا  میس  یب  سوم  میس و  یب  دیلک  هحفص  تس  الاک :  مان 

نطو
تس 123 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک دات  تفایرد و  زا  سپ  هام  تخادرپ 2  تیولوا 2 - رد  رهشوب  رد  ناگدنشورف  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33553731-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاکیتپا لاکیتپا میس   میس یبیب   سوم   سوم وو   میس   میس یبیب   دیلک   دیلک هحفص   هحفص تستس   هکبش -  -  هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 7373

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 10 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالقا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000527 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یبیقن اضردیس  هدننک  هضرع  عجرم   INDUSTRIE TECHNIK یتراجت مان   SL1E گولانآ یبد  چوس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

لرتنک قرب و  تخاس  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   POWER COM هدنزاس عجرم   UPS دربراک  VGD-1000/S لماک هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
انپم

تس 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

سیدرپ هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GP380A-ES لدم  W 380 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
زبس هرایس  تعنص 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/06/30 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

هنایار هنایار هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم لماک -  -  لماک هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم  -  - SL1ESL1E  گولانآ گولانآ یبد   یبد چوس   چوس ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670420 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تسیل  قبط  پیو  متسیس  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003541000071 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شناد حرط و  یاه  هداد  لاقتنا  هدننک  هضرع  عجرم  میرتسادنرگ  یتراجت  مان  لدم 1625  پیو  تناکا  عون 2   IP نفلت الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هنازخ  دانسا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

36247111-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249200-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 10 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پیو پیو متسیس   متسیس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7575

مالقا مالقا ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالقا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000528 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ماگ  هدننک  هضرع  عجرم   SAFENET یتراجت مان   LUNA PCI 7000 لدم هنایار  هکبش  لانرتنیا  یرازفا  تخس  یتینما  لوژام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   SLCD هدنزاس عجرم   KDL-46YYZZ لدم  LED نویزیولت لناپ  رنویت  رواپ و  درب و  نودب  رگشیامن  لوژام  الاک :  مان 
ریهش کینورتکلا  ناس 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک   TRAMCO CANADA هدنزاس عجرم   TRAMCO CANADA یتراجت مان   PC/SM لدم یرونربیف  روتکناک   SC loopback روتپادآ الاک :  مان 
یبآ ناشکهک  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 6 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

CISCO هدنزاس عجرم   ws-c3750x-24p-s لدم یتارباخم  متسیس  تروپ  چیئوس 24  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   QNAP یتراجت مان   TVS-682-I3 لدم  GB 8 جیروتسا سن  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

هکبش ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   1.2TB 10k sas- Store لدم  TB 1/2 تیفرظ  internal کسید دراه  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   N9X91A لدم  TB 1/6 تیفرظ  SAS رورس  SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

هنایار مشیربا  هداج  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
روشک نیون  سامت  وترپ  هدنزاس  عجرم   Parman یتراجت مان   PSS2440 لدم یرون  یکیرتکلا و   GE تروپ ود 28  هیال  تنرتا  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

نیون سامت  وترپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   hp یتراجت مان   cage لدم دراه  یدک  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/06/30 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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ورین ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ASR1004-PWR-AC Cisco ASR 1000 Power Supply هاگتسد هیذغت  عبنم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هدشن زاب  نتراک.دشاب  ون  هاگتسد 

1101000002000086 زاین :  هرامش 
ورین ترازو  هدننک :  رازگرب 

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   PWR-3845-AC لدم هکبش  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

 ASR1004-PWR-AC Cisco ASR 1000 Power Supply هاگتسد هیذغت  عبنم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هدشن زاب  نتراک.دشاب  ون  هاگتسد 

1996833611 یتسپ :  دک  ورین ،  ترازو  نامتخاس  - شیاین ناتسدرک و  نابوتا  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81606030-021  ، 81606000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81606172-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001186000222 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

فیدر  3 دادعت : 
1401/06/26 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.هدشن .هدشن زاب   زاب نتراک.دشاب   نتراک.دشاب ونون   هاگتسد   هاگتسد   ASR1004-PWR-AC Cisco ASR 1000  Power SupplyASR1004-PWR-AC Cisco ASR 1000  Power Supply هاگتسد   هاگتسد هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 7777

هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 7878

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 10 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000530 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یبوقعی دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم   BAFO یتراجت مان   C5C6 لدم هنایار  هکبش  طبار  لباک  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

رادرس یلع  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان  لدم 303020  هکبش  راچآ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-GHT301C لدم یزلف  سنج  هکبش  راچآ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

لایور تاعالطا  یروانف و  هدننک  هضرع  عجرم  راگن  هکبش  لایور  تاعالطا  یروانف و  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   M 10 لوط  BAFO لدم  HDMI لباک الاک :  مان 
راگن هکبش 

ددع 100 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CAT 6 لدم نوتسیک  هکبش  تکوس  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/06/30 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

یرتویپماک یرتویپماک مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  یرهطم  دیهش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فا 103 اوامیس  یس  یپ  ینیم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091166000012 زاین :  هرامش 

یرهطم دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
اوآمیس هدنزاس  عجرم  اوآمیس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   SIMTEC یتراجت مان   SIM-F103 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب دنرب  نیمه  اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316865713 یتسپ :  دک  یدازآ ،  لته  بنج  لباز  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53225400-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53225400-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلافسآ لشب و  روتوم  یاهدحاو  زاین  دروم  یرافح  لشب و  یتعنص  کرهش  یرون  ربیف  هکبش  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001297000097 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپب دروآرب   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4815813388 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  - نشلگ هچوک  شبن  - ناردساپ راولب  - یراس - ناردنزام یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347405-011  ، 33345571-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33345580-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فافا  103103 اوامیس   اوامیس یسیس   یپیپ   ینیم   ینیم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

یرون یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تاعالطا  یروانف  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   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670965 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب - دشاب هناماسرد  هدش  یراذگراب  تسیل  قباطمو  لخاد  دیلوت  یتسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک  تسا  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هناماسرد  الاک  لماک  تاصخشماب  روتکاف  شیپ 

1101001011000126 زاین :  هرامش 
ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دید هکبش  دیواج  هدننک  هضرع  عجرم  تنوگلا  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تنوگلا  یتراجت  مان   TPB-101/2 هکبش کر  تینوی  کت  لنپ  کنلب  الاک :  مان 
نیسکا

ددع 200 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب روتکاف  شیپ  یراذگراب  - دشاب هناماسرد  هدش  یراذگراب  تسیل  قباطم  لخاد و  دیلوت  یتسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هناماس 88115655 یرقاب مناخ  ینف  ناسانشراک  نفلتدشاب  یمن  روصتم  یمادقا  تروصنیاریغرد  تسیمازلا  هناماسرد  الاک  لماک  تاصخشم 

09128168407 ینسحم

 : یتسپ دک  ناریا ،  تاعالطا  یروانف  نامزاس  - تاطابترا ترازو  یدورو 22  - نادنخ دیس  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1515674311

77036994-021  ، 88110000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88110000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیفیرش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هکبش کرکر   تینوی   تینوی کتکت   لنپ   لنپ کنلب   کنلب ناونع : : ناونع 8282

تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب     HPE MSA 2050  16Gb Fiber Channel SFF Storage R0Q74AHPE MSA 2050  16Gb Fiber Channel SFF Storage R0Q74A  هاگتسد هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تاقلعتم هارمه  هب   HPE MSA 2050 16Gb Fiber Channel SFF Storage R0Q74A هاگتسد دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005123000009 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  هیفیرش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   PCle 1-Port 8GB FC SR(Qlogic) HBA لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   4GB SW SINGLE PACK SFP TRANSCEIVER لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/23 زاین :  خیرات 
mm^2 0/63 عطقم حطس   PVC قیاع سنج  سیلیس  یداه  سنج   LC/UPC-LC/UPC Multimode OM3 Patch Cord یرون ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 
هداد هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   PREMIUM LINE SYSTEM هدنزاس عجرم   PREMIUM LINE SYSTEM یتراجت مان   m 3 یکیتسالپ هتسب 

نیرفآ مظن  یامزآ 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/23 زاین :  خیرات 
اریو رصع  نایدان  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   MSA2050 لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان  هنایار  رورس   HPE 1.2TB SAS 12G 10K کسید دراه  الاک :  مان 
نرق زادرپ  تراپ  سسرآ 

ددع 6 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

زربلا رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نآ ددجم  یرازگراب  اهب و  مالعتسا  هگرب  رد  سامت  هرامش  جرد  لیمکت و  هدش و  یرازگراب  تسویپ ) کردم   ) ءاهب مالعتسا  قباطم  اقیقد  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا 

3416134647 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  شزرو  نابایخ   - هیفیرش رهش   - هیدمحم شخب   - زربلا ناتسرهش  - نیوزق زربلا ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32373800-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32376900-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درجورب نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ITIT یفرصم   یفرصم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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IT یفرصم مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090483000030 زاین :  هرامش 

درجورب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
شیدنا ایوپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VIERA یتراجت مان   VI-6310 لدم لاکیتپا  راد  میس  سوم  راد و  میس  دیلک  هحفص  تس  الاک :  مان 

نطو
تس 40 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس   DRX-S70U لدم لانرتسکا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

یتسود هلادی  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   WD10EARS لدم  TB 1 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
ریوصت هنایار  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم   TENDA یتراجت مان   W548D لدم میس  یب  لا  سا  ید  یا  مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

لصادحوم داوج  هدننک  هضرع  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  رواپ  نیرگ  یتراجت  مان   GP300A لدم هنایار  گنیچیئوس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 2824 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

یهلا تمعن  ماسح  هدننک  هضرع  عجرم   dongle لدم لانرتسکا  ثوتولب  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
متسیس جوم  زیر  تکرش  زا   RIVISION یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 50  یطوق   MB 700 تیفرظ ماخ   CD الاک :  مان 

یطوق 100 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

یمیرک اضر  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   TPLINK یتراجت مان   TL-WN723N لدم هنایار  میس  یب  هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   SITECOM یتراجت مان   WL- 356 لدم  MB 300 لاقتنا تعرس  میس  یب  هکبش USB و  تراک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم همیمض  تسیل  قبط  تساوخردو  ADATA)1T دراه  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6916838189 یتسپ :  دک  درجورب ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  نامتخاس  باون  نادیم  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42512931-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42539001-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 112 ھحفص 58 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3tukz6fbzpawv?user=37505&ntc=5671095
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5671095?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دزی نومنهر  رتکد  دیهش  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 08 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( مزاول مامت  اب   ) نومنهر رتکد  دیهش  ناتسرامیب  تاسیسأت  هب  یئوراد  رابنا  زا  یرون  ربیف  یشک  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000267 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  - دشاب یدزی  یموب و  هدننک  تکرش  طقف  دزی -  نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یرون  ربیف  یشک  لباک  مالعتسا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  هعلاطم و  ار  تسویپ  لیاف  رد  تمدخ  تساوخرد  حرش  تایئزج   - هلاس کی  یلا  تخادرپ 6  - یدقن ریغ  دیرخ  - تسا

8918849435 یتسپ :  دک  نومنهر ،  یلع  دمحم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یخرف ،  خ  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3120001-035  ، 3122001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( مزاول مزاول مامت   مامت اباب    ) ) نومنهر نومنهر رتکد   رتکد دیهش   دیهش ناتسرامیب   ناتسرامیب تاسیسأت   تاسیسأت هبهب   یئوراد   یئوراد رابنا   رابنا زازا   یرون   یرون ربیف   ربیف یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: 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 09 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییویدار تازیهجت  اب  سلریاو  رتسب  یور  رب  لاسرا  تفایرد و   50MBPS تعرس اب  یصاصتخا  الماک  تنرتنیا  دناب  یانهپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
IP VALID ددع صاصتخا 7  یناما و 

1101009031000031 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هیناثرب تیباگم  50 دادعت : 

1401/06/23 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش رهم  اضما  لیمکت و  دیاب  امتح  تسویپ  هدش  هتساوخ  کرادم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618811975 یتسپ :  دک  رمحا ،  لاله  نابایخ  نهآ -  هار  لپ  هب  هدیسرن  یقودص -  دیهش  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32110038-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32110039-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییویدار ییویدار تازیهجت   تازیهجت اباب   سلریاو   سلریاو رتسب   رتسب یور   یور ربرب   لاسرا   لاسرا وو   تفایرد   تفایرد   5050 MBPSMBPS تعرس   تعرس اباب   یصاصتخا   یصاصتخا الماک   الماک تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
IP VALIDIP VALID  ددع ددع صاصتخا  77   صاصتخا وو   یناما   یناما

8686
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هیولیگهک و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا VHF یویدار هکبش  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  امرفراک 1.759.000.000  دروآرب 

1101001305000100 زاین :  هرامش 
دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لقنو لمح  ینابیتشپ  یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591656858 یتسپ :  دک  نارادهار ،  نابایخ  شبن  - لقن لمح و  نادیم  - جوسای دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22224041-074  ، 33334997-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334992-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاجر دیهش  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش و  هب  ریمخ  ردنب  هرادا  یرون  ربیف  یشک  لباک  نیمز و  یرافح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004096000008 زاین :  هرامش 

ییاجر دیهش  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هتفه 2 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هناماس  رد  هدش  روهمم  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناگزمره ،  ناتسا  ردانب  لک  هرادا  یزکرم  نامتخاس  ییاجر -  دیهش  یردنب  عمتجم  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7917183797

33514001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3354048-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا VHFVHF  یویدار یویدار هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 8787

یرون یرون ربیف   ربیف یشک   یشک لباک   لباک وو   نیمز   نیمز یرافح   یرافح ناونع : : ناونع 8888

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم ددع  دادعتب 5  USB TO RS232 Omega لیدبتو هاگتسد  دادعتب 10  Cisco C2960XR-48FPD-I هکبش چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشابیم هباشمدک  ناریا   ) تسویپ لیاف  طیارش 

1101003292000131 زاین :  هرامش 
یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم فذح  هدننک  نیماتروتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروصرد  ددرگ  تسویپ  یتناراگ  طیارشو  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  الاک  لاسرا.دشاب  هدنزاس  تکرش  یلصا  پملپو  کپ  هاگتسد 

1518663111 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  - یبونج یدیهش  نابایخ  - یناقح دیهش  هارگرزب  - کدوک ناهج  هار  راهچ  - کنو نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84933660-021  ، 84931-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88651191-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طیارش طیارش قباطم   قباطم ددع   ددع   55 دادعتب   دادعتب USB TO RS232  OmegaUSB TO RS232  Omega لیدبتو لیدبتو هاگتسد   هاگتسد   1010 دادعتب   دادعتب Cisco C2960XR-48FPD- ICisco C2960XR-48FPD- I هکبش هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع
(( دشابیم دشابیم هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف

8989
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یا هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ طیارش  قباطم  یرون  ربیف  یشک  لباک  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000256 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
رتم 260 دادعت : 

1401/07/05 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ تروص  نیا  ریغ  رد  دنشاب و  یم  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  زیلانآ و  یراذگراب  هب  مزلم  ناگدننک  تکرش  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  یسررب 

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 و 39 ،  نیب  هاگشناد  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137321-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تبرت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیدرپ هکبش  ویسپ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004688000099 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ مرف  - 

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

1401/06/31 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

03980738943 سامت نفلت  هطوبرم  سانشراک  دات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  هام  کی  تخادرپ  هدنشورف  اب  هیارک  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9516915169 یتسپ :  دک  ینرق 1 ،  ینرق -  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52228021-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ طیارش   طیارش قباطم   قباطم یرون   یرون ربیف   ربیف یشک   یشک لباک   لباک وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 9090

سیدرپ سیدرپ هکبش   هکبش ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9191

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671907 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم هباشمدک  ناریا  ) تسویپ تاصخشم  قباطم  وکسیس  هکبش  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003292000129 زاین :  هرامش 

یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم فذح  هدننک  نیماتروتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروصرد  ددرگ  تسویپ  یتناراگ  طیارشو  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  الاک  لاسرا.دشاب  هدنزاس  تکرش  یلصا  پملپو  کپ  هاگتسد 

1518663111 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  - یبونج یدیهش  نابایخ  - یناقح دیهش  هارگرزب  - کدوک ناهج  هار  راهچ  - کنو نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84933660-021  ، 84931-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88651191-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش ریما  یژولوکنا  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 23 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریما یژولوکنآ  ناتسرامیب  یا  هنایار  ینابیتشپ  یراپسنورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030650000020 زاین :  هرامش 

زاریش ریما  یژولوکنا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یناتسرامیب یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یا هنایار  تازیهجت  ینابیتشپ  دادرارق  یراپسنورب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7187915998 یتسپ :  دک  ریما ،  ناتسرامیب  هاگتسیا 11 - رهش -  گنهرف  زاریش -  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36323532-071  ، 36323067-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36325655-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دشابیم دشابیم هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا )) تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم وکسیس   وکسیس هکبش   هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 9292

ناتسرامیب ناتسرامیب یایا   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ یراپسنورب   یراپسنورب ناونع : : ناونع 9393

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5672087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/29 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اوه لاکیناکم  راشف  چیئوس  ناونع : 

14012100 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/09/20 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 13 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع هکبش 3 چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090165000036 زاین :  هرامش 

مرهج ءایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
Refius هاگتسد دشاب  اراد  ار  رومیرف  دیرگپآ  تیلباق  یاراد  هاگتسد  دشاب  یتناراگ  لاس  یاراد 1 هاگتسد  ) باف کت  قبط  رفخ  تشادهب  هکبش  تهج  هکبش  چیوس  - 

( دشابن
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  اب  هکبش  رابنا  ات  اه  هنیره  هیلک  روتکاف  تفایرد  زا  دعب  زور  تخادرپ 30  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: 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

اوه اوه لاکیناکم   لاکیناکم راشف   راشف چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 9494

هکبش هکبش چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . ددرگدیق روتکاف  شیپ  رد  تایلام و ...  بصن ، هنیزه  لاسرا ، هنیزه  یهیلک  .دشاب  یم  شرافس  تبث  تهج  طقف  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگیمن یسررب  همیمض  روتکاف و  شیپ  نودب  یاهخساپ 

1101004519000203 زاین :  هرامش 
رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ادرف هناماس  نیهب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   POWER INDUCTOR یتراجت مان   RCR1616NP-220M هسانش دک  یسیطانغمورتکلا  رگاقلا  فلس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/23 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یئوجشناد سیورس  فلس  تیریدم  هناماس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7516913817 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هاگشناد  ینیهام  دیهش  ینمهب خ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6984530-0917  ، 12220275-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

12220275-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چوس5670392 نتنآاب و  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هیهت و  لماعریغ  دنفادپ  یاه  هژورپ  ییارجا  حرط 
یزاسون زیهجت و  رتم -  عافترا 4  هب  نیبرود  یزلف  هیاپ  بصن  زیهجت و  تاموزلم -  ریاس 

هطوحم رباعم  یانشور 

هحفص 92) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا5670595 تظافح  یاه  هناماس  یرادهگن  هحفص 24)ریمعت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رفس5670817 نویساورزر  هحفص 24)چیئوس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لیاف5670937 رد  جردنم  طیارش  قبط  ( erp  ) اهنادنز نامزاس  هناماس  ازاجس و  هناماس  زا  ینابیتشپ 
تسویپ

هحفص 24) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاه5671085 هدنورپ  تاعالطا  دورو  صوصخ  رد  تیحالص  یاراد  یاه  تکرش  زا  تامدخ  دیرخ 
روشک یضارا  روما  عماج  هناماس  رد  یرادگاو 

هحفص 24) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سیون5671416 شیپ  قبط  )wendia POB یروانف تامدخ  ناوخشیپ  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و 
تسا هباشم  دک  ناریا  ( تسویپ دادرارق 

هحفص 24) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یسیطانغمورتکلا یسیطانغمورتکلا رگاقلا   رگاقلا فلس   فلس ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

گنهرف5671545 ترازو  تاعالطا  هب  دازآ  یسرتسد  راشتنا و  هناماس  هعسوت  هحفص 24)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نفلت5671651 هحفص 24)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب5671848 رادم  نیبرود  هحفص 92)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یگنهرف5672021 ییوجشناد و  تنواعم  هکبش  یرازفا و  مرن  یرازفا ، تخس  هحفص 24)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرتویپماک5672037 یاه  هکبش  تینما  ینابیتشپ  هحفص 24)هعسوت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  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 14 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع و طیارش  قبط  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  یزکرم  نامتخاس  رد  رقتسم  یرهش ) نویزیولت  ریمعت  یرادهگن و  تهج ( :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تامدخ  حرش 

1101000010000086 زاین :  هرامش 
یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسررب یداهنشیپ  تمیق  تروصنیا  ریغ  رد  یمازلا و  ات 1401/06/22  تلود  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  ( PDF لیاف کی   ) کرادم یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لصاح  سامت  یمومع 64492626  طیارش  وجگنج و  یاقآ   64492776 نفلت هرامش  اب  تامدخ  حرش  رد  ماهبا  دوجو  تروصرد  .دش  دهاوخن 

1457994861 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  روما  راک و  ترازو  یدوبهب - شوخ و  نیب  -- یدازآ خ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64492355-021  ، 64492526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66580009-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2323   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( یرهش یرهش نویزیولت   نویزیولت ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ( ( ناونع 9797
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ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییامنهار غارچ  هیاپ  بصن  لمح و  هژورپ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005674000177 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب  سامت  یدابازوریف  یاقا  هرامش 09135809682  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  لاسکی  راک  ماجنا  نامز  تدم 

ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  لیمکت  دادرارق  کرادم و  دانسا و 

7814757331 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41325108-034  ، 41325000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42206659-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ ناتسا  رد  یا  هداج  یمومع  لقن  لمح و  تراظن  لرتنک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000092 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/03/19 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییامنهار ییامنهار غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ بصن   بصن وو   لمح   لمح هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 9898

ناتسلگ ناتسلگ ناتسا   ناتسا ردرد   یایا   هداج   هداج یمومع   یمومع لقن   لقن وو   لمح   لمح تراظن   تراظن وو   لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 9999
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ناگزمره ناتسا  حانج  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ ءاهب  مالعتسا  حرش  هب  یریوصت  شیاپ  یرهش و  ناوخ  کالپ  یاه  نیبرود  لکد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092396000007 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  حانج  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریبدت  وات  نیهب  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   BT-SS3-18L لدم  m 18 عافترا هیاپ  یاتسیا 3  دوخ  یتارباخم  لکد  الاک :  مان 

ریبدت وات  نیهب  یسدنهم 
ددع 3 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

کتسب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  تسویپ  هب  تسیاب  یم  ءاهب  مالعتسا  گرب  رد  هدش  رکذ  تادنتسم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7961143355 یتسپ :  دک  حانج ،  یرادرهش  - یرادرهش نابایخ  - حانجرهش - ناگزمره سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44344061-076  ، 44344161-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44344161-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیاپ هیاپ یاتسیا  33   یاتسیا دوخ   دوخ یتارباخم   یتارباخم لکد   لکد یریوصت -  -  یریوصت شیاپ   شیاپ وو   یرهش   یرهش ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود لکد   لکد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100
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ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یقرش

یقرش 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   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادهار یشاپ  کمن  یارب  رتم  یلیم   8 ات یدنب 4  هناد  اب  نت و  رادقم 4000  هب  ییایرد  ای  یندعم و  یکاروخ  ریغ  کمن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هقطنم نداعم  زا  یناتسمز 

1101001144000089 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ینواعت 1771 هدنزاس  عجرم  ونیداش  تمالس  رکتبم  ینواعت 1771  هدننک  هضرع  عجرم  ونیداش  یتراجت  مان   g 1700 ینوفلس هتسب  هدش  هیفصت  ایرد  کمن  الاک :  مان 
ونیداش تمالس  رکتبم 

هتسب 4000 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناتسمز یرادهار  یشاپ  کمن  یارب  رتم  یلیم   8 ات یدنب 4  هناد  اب  نت و  رادقم 4000  هب  ییایرد  ای  یندعم و  یکاروخ  ریغ  کمن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5136845353 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  عطاقت  ییابطابط  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4487154-0413  ، 34460064-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35235753-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناتسمز یناتسمز یرادهار   یرادهار یشاپ   یشاپ کمن   کمن یارب   یارب رتم   رتم یلیم   یلیم   88 اتات   44 یدنب   یدنب هناد   هناد اباب   وو   نتنت     40004000 رادقم   رادقم هبهب   ییایرد   ییایرد ایای   وو   یندعم   یندعم یکاروخ   یکاروخ ریغ   ریغ کمن   کمن ناونع : : ناونع
هقطنم هقطنم نداعم   نداعم زازا  

10 110 1
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دابآدیز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع هاک 6  تعرس  ره  یازا  هب  چیپ  نتسب  یراکخاروس و  لماش  ددع  دادعت 1300  هب  هاک 90*33  تعرس  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005803000036 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  دابادیز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 1300 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یم  هتفرگ  لیوحت  سانشراک  تیور  اب  دشاب  یم  دابآدیز  رهش  تمدخ  هئارا  لحم  رهش  دیهد  تمیق  اهب  مالعتسا  گرب  قبط  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  دابآدیز ،  یرادرهش  یا  -  هنماخ  هلا  تیآ  نابایخ  دابآدیز  رهش  ناجریس -  ناتسرهش  نامرک -  ناتسا  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7837119545

42394657-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42395855-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دبیم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ددع   66 هاک   هاک تعرس   تعرس رهره   یازا   یازا هبهب   چیپ   چیپ نتسب   نتسب وو   یراکخاروس   یراکخاروس لماش   لماش ددع   ددع   13001300 دادعت   دادعت هبهب     3333** 9090 هاک   هاک تعرس   تعرس بصن   بصن ناونع : : ناونع 102102

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط هیاپ   هیاپ وو   ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ مالعتسا  قبط  هیاپ  ولبات و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005232000085 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  دبیم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناهاپس ورملاس   in 12 زیاس  m 7/5 لوط یزلف  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

کادآ تعنص  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  کادآ  تعنص  رهپس  یتراجت  مان   80x33 cm زیاس لیطتسم  لکش  یبآ  رباعم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 105 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 زیاس هریاد  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

یلین رهپس  رهش  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  انشآ  یتراجت  مان   80x120 cm زیاس لیطتسم  لکش  رباعم  یراذگ  مان  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 140 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
رزخ ناراک  مظنم  هدننک  هضرع  عجرم  کیفارت  انرب  یتراجت  مان   P01 لدم  m 3 زیاس ینهآ  سنج  یا  هلول  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 105 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

دبیم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لاسرا  لیمکت و  تسویپ  مالعتسا  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن تخاس  هب  عورش  دات  زا  سپ  دامن و  لاسرا  هنومن  تسا  فظوم  هتفه  کی  تدم  فرظ  هدنرب  تکرش 

.دشاب یم  هدنرب  تکرش  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

8961975757 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نادیم  جیسب -  راولب  دبیم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32352041-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32355200-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: 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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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 09 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم بانط و  هارمه  هب  لماک  تسویپ  هب  یبانط  لدم  لیتسا  تافیرشت  دنبهار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

1101093993000358 زاین :  هرامش 
ناردنزام دابآدومحم  تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   M6 لدم ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 22 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زور ات 50  ینامز 40  هزاب  رد  یلام  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( عمتجم یزکرم  رابنا  برد  سنج  لیوحت   .) دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  ....و  سکابیت  تسپ و  یربراب و  هنیزه 

تسا هدنشورف  هدهع  هب  یربراب  هنیزه  تخادرپ  ناسانشراک و  دات  مدع  تروص  رد  سنج  تدوع 
ددرگ تسویپ  امازلا  روتکاف 

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

یبانط یبانط لدم   لدم لیتسا   لیتسا تافیرشت   تافیرشت دنبهار   دنبهار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104
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راسمرگ یرادرهش   :: 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   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راسمرگ رهش  حطس  رد  لاسکی  لوط  رد  اهب  مالعتسا  طیارش  قباطم  اهریگ  تعرس  اه و  هاگرذگ  رباعم و  یروحم ،  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050360000036 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  راسمرگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرمرتم 1000 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

لقنو لمح  ینابیتشپ  یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 
لوطرتم 40000 دادعت : 

1401/06/23 زاین :  خیرات 
راسمرگ رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش تسویپ  یمالعتسا  طیارش  قبط  راک  تاصخشم  .دشاب  یم  راکنامیپ  هدهع  رب  هاگشیامزآ  هنیزه  نینچمه  تاناکما و  مزاول و  گنر و  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ 

3581887887 یتسپ :  دک  راسمرگ ،  یرادرهش  نادیم  یلامش  علض  - درادناتسا نادیم  - راسمرگ راسمرگ ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31932000-023  ، 31932101-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31932200-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راسمرگ راسمرگ رهش   رهش حطس   حطس ردرد   لاسکی   لاسکی لوط   لوط ردرد   اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا طیارش   طیارش قباطم   قباطم اهریگ   اهریگ تعرس   تعرس وو   اهاه   هاگرذگ   هاگرذگ وو   رباعم   رباعم یروحم ،  ،  یروحم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 105105
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سراف قرب  یورین  عیزوت   :: 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   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط رب  دنبشارف  ناتسرهش  رد  ناتسراهب ) دنب ط   ) رباعم ییانشور  ژاتلو و  تفا  عفر  تهج  زاین  دروم  حلاصم  دزمتسد و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ اهب  تسرهف  ینف و  تاصخشم 

1101007000000747 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

تسرهف ینف و  تاصخشم  قبط  رب  دنبشارف  ناتسرهش  رد  ناتسراهب ) دنب ط   ) رباعم ییانشور  ژاتلو و  تفا  عفر  تهج  زاین  دروم  حلاصم  دزمتسد و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ اهب 

تسا یمازلا  تکرش  رهم  هب  روهمم  اهب  مالعتسا  مرف  یرازگراب  لیمکت و 
تسا یمازلا  ربتعم  ینمیا  همانیهاوگ  نتشاد 

 : یتسپ دک  سراف ،  قرب  عیزوت  تکرش  نامتخاس 147  اردصالم -  نیطسلف و  لصاف  دح  نیطسلف  - نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7134686479

38759190-071  ، 32319374-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32318408-071 :: 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 وو   ژاتلو   ژاتلو تفا   تفا عفر   عفر تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم حلاصم   حلاصم وو   دزمتسد   دزمتسد ناونع : : ناونع 106106
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ناتسدرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یظافحتسا هزوح  یتالصاوم  یاهروحم  نز  کمشچ  یاه  غارچ  لنوت و  رباعم  ییانشور  تاسیسات  یرادهگن  ریمعت و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسدرک ناتسا 

1101001173000067 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/06/23 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش ناتسدرک  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یتالصاوم  یاهروحم  نز  کمشچ  یاه  غارچ  لنوت و  رباعم  ییانشور  تاسیسات  یرادهگن  ریمعت و  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 08731803260

6617615693 یتسپ :  دک  رفولین ،  هچوک  شبن  فیرعت - دیهش  خ   - نارادساپ خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33228761-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232750-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم لصفنم  یحاون  نیوزق و  رهش  کی  هقطنم  یکیفارت  تاموزلم  یرادهگن  ریمعت و  بصن ، هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091174000027 زاین :  هرامش 

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

هام 12 دادعت : 
1401/06/27 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33356481-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33356483-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتالصاوم یتالصاوم یاهروحم   یاهروحم نزنز   کمشچ   کمشچ یاه   یاه غارچ   غارچ وو   لنوت   لنوت رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور تاسیسات   تاسیسات یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 107107

هطوبرم هطوبرم لصفنم   لصفنم یحاون   یحاون وو   نیوزق   نیوزق رهش   رهش کیکی   هقطنم   هقطنم یکیفارت   یکیفارت تاموزلم   تاموزلم یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت بصن ، ، بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 108108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش تخادرپ و  طیارش  تسا ، یتسویپ  تسیل  قباطم  هدوب و  هباشم  تامدخ  - تسا یرادرهش  نیا  رظن  دروم  زای  دنرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم همیمض  یتسویپ  تسیل  رد  ناگدننک 

1101094594000020 زاین :  هرامش 
زیربت شش  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

وکانرد یتراجت  مان  یزلف  هکشب   Lit 220 یروف رنیت  الاک :  مان 
هکشب 480 دادعت : 

1401/06/23 زاین :  خیرات 
داز یفطل  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   kg 250 هکشب دیفس  یکیلیرکآ  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

هکشب 4000 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

اردص هار  امنهر  هدننک  هضرع  عجرم  دیبسالگ  امنهر  یتراجت  مان   kg 25 نزو یکیتسالپ  هسیک  یدنب  هتسب  عون  شاپور  یا  هشیش  هناد  الاک :  مان 
هسیک 2600 دادعت : 

1401/06/23 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیمض یتسویپ  تسیل  رد  ناگدننک  تکرش  تخادرپ و  طیارش  تسا ، یتسویپ  تسیل  قباطم  هدوب و  هباشم  تامدخ  - تسا رظن  دروم  زای  دنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم

5184945391 یتسپ :  دک  زیربت ،  هقطنم 6  یرادرهش  نامتخاس  رگراک -  نادیم  وتنس -  هداج  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2864570-041  ، 32864570-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32862657-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شاپور شاپور یایا   هشیش   هشیش هناد   هناد یکیفارت -  -  یکیفارت گنر   گنر یروف -  -  یروف رنیت   رنیت ناونع : : ناونع 109109

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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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   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراس یلامش  یدنبرمک  ییانشور  متسیس  زاین  دروم  قرب  هکبش  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000281 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 : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا دبدجت  هلوگنز -) لپ  ات  مچرازه  فک  هدودحم  ) ناودنک روحم  یگنس  کولبدراگ  تمرم  ثادحا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000282 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 : 
1401/06/23 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

یدنبرمک یدنبرمک ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس زاین   زاین دروم   دروم قرب   قرب هکبش   هکبش ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 1101 10

روحم روحم یگنس   یگنس کولبدراگ   کولبدراگ تمرم   تمرم وو   ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطسرباعم  تهج  یشاپ  کمن  تهج  کمن  نت  200 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090341000091 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  هردناوید  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نیگن تراجت  باتفآ  هدننک  هضرع  عجرم   IANS یتراجت مان   g 50 یا هشیش  فرظ  تشرد  هناد  ایرد  کمن  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

هردناوید رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یقفاوت  تروصب  تخادرپ 

6641933451 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  یرقاب  دیهش  نابایخ  هردناوید  هردناوید ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722390-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722630-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( سا یپ  یج   ) یرادهار ناگوان  بایدر  یاه  هاگتسد  تاعالطا  طخرب  لاسرا  یرادهگن و  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000093 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1402/06/19 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کمن کمن نتنت   200200 ناونع : : ناونع 1121 12

(( ساسا یپیپ   یجیج    ) ) یرادهار یرادهار ناگوان   ناگوان بایدر   بایدر یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد تاعالطا   تاعالطا طخرب   طخرب لاسرا   لاسرا وو   یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 113113

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهب مالعتسا  ربارب  رهش  حطس  رد  ینتب  دنیهار  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050253000115 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  رادیق ) ) هدنبادخ یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هاشنامرک راثیا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   kg 3185 نزو  300x115x80 cm زیاس ینتب  حلسم  یسرجوین  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

هدنبادخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4581983193 یتسپ :  دک  رادیق ،  یرادرهش  (- (ع یبنرادیقرهش - ناجنز ناتسا  هدنبادخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34227474-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34222100-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یمن  کالم  دک  ناریا  - عبرم رتم  1200 یسرپ  50*50 نیشرپ  6 تماخض ینتب  هدامآ  شوپ  فک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000012000242 زاین :  هرامش 

روشک ترازو  هدننک :  رازگرب 
سراف جیلخ  رثوک  نارمع  هعسوت و  هدننک  هضرع  عجرم   60x40 cm داعبا  CLC ینتب یراوید  کولب  الاک :  مان 

ددع 1200 دادعت : 
1401/06/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تقد  عبرم  رتم  1200 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپدمحم 84865228

1414771154 یتسپ :  دک  یمطاف ،  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84868254-021  ، 84866601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88950033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهب اهب مالعتسا   مالعتسا ربارب   ربارب رهش   رهش حطس   حطس ردرد   ینتب   ینتب دنیهار   دنیهار بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14

عبرم عبرم رتم   رتم 12001200 یسرپ یسرپ   5050 ** 5050 نیشرپ نیشرپ   66 تماخض تماخض ینتب   ینتب هدامآ   هدامآ شوپ   شوپ فکفک   ناونع : : ناونع 115115

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  قباطم  ناتسمارآ  نامزاس  فارطا  راوید  تاعطق و  ییانشور  لیمکت  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005036000084 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  درالم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

درالم رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لایر  رثکادح 8.000.000.000  ینوناق  تاروسک  هدوزفا و  شزرا  رب  تایلام  باستحا  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یلاتیجید  ءاضما  رهم و  تسیاب  یم  ءاهب  مالعتسا  هگرب  دانسا و  هیلک  انمض 

3161949978 یتسپ :  دک  درالم ،  یرادرهش  ص ، )  ) مرکا لوسر  راولب  درالم ، نارهت ، ناتسا  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65161001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65153801-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسمارآ ناتسمارآ نامزاس   نامزاس فارطا   فارطا راوید   راوید وو   تاعطق   تاعطق ییانشور   ییانشور لیمکت   لیمکت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1161 16

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لماک راتشون  اب  ددع  لحم 3  ره  رد  رهش  حطس  زا  هطقن  رد 8  بصن   ) یرارطضا ناکسا  یامنهار  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یاه  لیاف  قباطم 

1101005036000085 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  درالم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

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

.دشاب یم  لایر  رثکادح 2.400.000.000  ینوناق  تاروسک  هدوزفا و  شزرا  رب  تایلام  باستحا  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یلاتیجید  ءاضما  رهم و  تسیاب  یم  ءاهب  مالعتسا  هگرب  دانسا و  هیلک  انمض 

3161949978 یتسپ :  دک  درالم ،  یرادرهش  ص ، )  ) مرکا لوسر  راولب  درالم ، نارهت ، ناتسا  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65161001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65153801-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاه یاه لیاف   لیاف قباطم   قباطم لماک ) ) لماک راتشون   راتشون اباب   ددع   ددع لحم  33   لحم رهره   ردرد   رهش   رهش حطس   حطس زازا   هطقن   هطقن   88 ردرد   بصن   بصن  ) ) یرارطضا یرارطضا ناکسا   ناکسا یامنهار   یامنهار ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ

117117

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک هس  هقطنم  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 08 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدافتسا دک 2362200675720002  ناریا  زا  طقف  تمیق  داهنشیپ  هئارا  تهج  تسویپ ، حرش  هب  یکیفارت  تازیهجت  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یراذگراب  تکرش  رهم  اب  روتکاف  شیپ  ، ددرگ

1201050273000017 زاین :  هرامش 
هاشنامرک هس  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دشابیم یمازلا  هناماس  رد  دادرارق  دقع  تمیق و  داهنشیپ  تهج  طبترم  یراکنامیپ  راک و  یاهزوجم  هئارا  یراذگراب و  ، تسویپ حرش  هب  یکیفارت  تازیهجت  هیهت  - 
دشابیم طاسقا  تروصب  هقطنم  رظان  دات  تیعضو و  تروص  هئارا  زا  دعب  یلام  تخادرپ  ،

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل  ربارب   1 دادعت : 

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

هئارا تهج  ، شابیم طاسقا  تروصب  هقطنم  رظان  دات  تیعضو و  تروص  هئارا  زا  دعب  یلام  تخادرپ  ، تسویپ حرش  هب  یکیفارت  تازیهجت  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دات  دروم  روتکاف  شیپ  هئارا  اب  یلک و  تروص  هب  تمیق  ، ددرگ هدافتسا  دک 2362200675720002  ناریا  زا  طقف  تمیق  داهنشیپ 

6713838477 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  خلت -  کشا  دبهش  نابایخ  ریدغ - نادیم  تمس  هب  باون  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37213737-083  ، 37272050-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37272050-083 :: 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 هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 118118

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا 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 10 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم رد  لیوحت  ددع  کی  تاصخشم  قبط  ینوئدراکا  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000152 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   K-SH لدم ینوئدراکآ  ییوشک  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم ههام  هیوست 3 - دشابیم لحم  رد  لیوحت   - ددرگ یراذگراب  روتکاف   - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیسح تیعبرا  یاهروحم  یشک  طخ  تهج  دیپسالگ  یکیفارت و  گنز  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001173000068 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینیسح تیعبرا  یاهروحم  یشک  طخ  تهج  دیپسالگ  یکیفارت و  گنز  دیرخ  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 08731803260 و 09183794984 رهامش 

6617615693 یتسپ :  دک  رفولین ،  هچوک  شبن  فیرعت - دیهش  خ   - نارادساپ خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33228761-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232750-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینوئدراکا ینوئدراکا دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 1191 19

ینیسح ینیسح نیعبرا   نیعبرا یاهروحم   یاهروحم یشک   یشک طخطخ   تهج   تهج دیپسالگ   دیپسالگ وو   یکیفارت   یکیفارت گنز   گنز دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 120120

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

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

زا 112 ھحفص 84 
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(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670801 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلصافرتمیتناس خاروس 6 هلصافرتمیلیم  قرو 4  تماخض  رتمیتناس  10 ضرع لوط 6.80  هب  راد  گنربش  یموینیمولآ  دنبهار  ملع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع 6 دادعت هب  رتمیتناس  23.5 هبلات خاروس 

1101092160000217 زاین :  هرامش 
نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یروانف رصع  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  هتسب  یدنب  هتسب  عون   RB-K-PRK لدم گنیکراپ  یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
دزی زبس  ریوک 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا شورف  روتکاف  رد  یتسپ  دک  هارمه  هب  هدنشورف  یلم  هرامش  ای  یداصتقا  دک  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  لمح و  یریگراب  هنیزه 

ددرگ لاسراو  همیمض  هدشاضما  رهم  شورف  روتکاف  شیپ 
ددرگ لاسرا  همیمض و  هدوزفا  شزرارب  تایلام  هگرب 

1561733344 یتسپ :  دک  کالپ 48 ،  یبونج - راهب  نابایخ  هب  هدیسرن  هیمس -  نابایخ  یتعیرش - نابایخ  یادتبا  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55901087-021  ، 77500263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77506081-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راد راد گنربش   گنربش یموینیمولآ   یموینیمولآ دنبهار   دنبهار ملع   ملع ناونع : : ناونع 12 112 1

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

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

زا 112 ھحفص 85 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/104
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bnknzgn6766fw?user=37505&ntc=5670801
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5670801?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ یفرصم  یاه  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090966000271 زاین :  هرامش 

روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96 هدننک :  رازگرب 
ناریا وکس  تکرش  زا   4000x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 80  هسنارف  یفماس   TUBULAR روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلخاد 4 یلا هرامش 051-042619001 اب  دوب  یلاوس  هچنانچ  ههام  تخادرپ 5 هدنشورف  اب  لاسرا  تسویپ  لیاف  قبط  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش گنهامه  یدنقوس  مناخ  470

9314855131 یتسپ :  دک  دورغاب ،  هداج  یادتبا  روباشین –  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42638001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42638001-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ یفرصم   یفرصم یاه   یاه هلول   هلول ناونع : : ناونع 122122

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین  رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  یقرب  برد  دیرخ 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

دشابیم هدنشورف  هدهعب  لمح  هیارک 
1101050079000150 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  جومروخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دایماز هدننک  هضرع  عجرم   AS440 لدم سیلارتسا  نویماک  پچ  برد  یقرب  لماک  لفق  الاک :  مان 

تسد 20 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

یتشد رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاین  رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  یقرب  برد  دیرخ 20   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

دشابیم هدنشورف  هدهعب  لمح  هیارک 

7561874854 یتسپ :  دک  جومروخ ،  رهشوب  یتشد ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35322037-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35322037-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب برد   برد   2020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 123123

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  قاروا  هب  یفقس ،  نرک  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288002393 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ریصن هجاوخ  یهاگشناد  داهج  هدننک  هضرع  عجرم   JDN-PDP940-MicroSC لدم ددرت  لرتنک  متسیس  دربراک  یکینورتکلا  دنمشوه  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 

یسوط
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دوش هعجارم  تسویپ  قاروا  هب  یفقس ،  نرک  لرتنک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22232-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: 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

هپس کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

44 رهشوب ردنب  هبعش  هپس  کناب  ( تسویپ تسیل  تاحیضوت   ) تانبرک یلپ  برد  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030135000015 زاین :  هرامش 

هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   5x5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

44 رهشوب ردنب  هبعش  هپس  کناب  ( تسویپ تسیل  تاحیضوت   ) تانبرک یلپ  برد  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515758958 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  تیریدم  یگنس  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33320328-077  ، 33320324-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320324-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس دربراک   دربراک یکینورتکلا   یکینورتکلا دنمشوه   دنمشوه لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد یفقس - - یفقس نرک   نرک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 124124

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ برد   برد یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 125125

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

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

زا 112 ھحفص 88 
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هپس کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

44 رهشوب ردنب  هبعش  هپس  کناب  ( تسویپ تسیل  تاحیضوت   ) تانبرک یلپ  برد  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030135000014 زاین :  هرامش 

هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   5x5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

44 رهشوب ردنب  هبعش  هپس  کناب  ( تسویپ تسیل  تاحیضوت   ) تانبرک یلپ  برد  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515758958 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  تیریدم  یگنس  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33320328-077  ، 33320324-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320324-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یموینیمولآ یموینیمولآ یایا   هرکرک   هرکرک کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   تانبرک -  -  تانبرک یلپ   یلپ برد   برد یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 126126

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

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

زا 112 ھحفص 89 
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ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناشاک هیحان  شورف  نامتخاس  کیتاموتا  برد  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09188486687 لیابوم :  هرامش 
1101091915000057 زاین :  هرامش 

ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

برد  کیتاموتا  لرتنک  متسیس  دیرخ  هنیزه  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یموینیملآ تل  دیرخ  هنیزه 

عبرمرتم تیروکس 3.7 هشیش  دیرخ  هنیزه 
یزادنا هارو  یشک  یساش  بصن  هنیزه 

80*40 لیفورپ هنیزه 

8173767455 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  الاب  غاب  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36247001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36244427-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد بصن   بصن ناونع : : ناونع 127127

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

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

زا 112 ھحفص 90 
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هپس کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب 1298 یرهطم  هبعش  هپس  کناب  ( تسویپ تسیل  تاحیضوت   ) تانبرک یلپ  برد  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030135000016 زاین :  هرامش 

هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   5x5 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهشوب 1298 یرهطم  هبعش  هپس  کناب  ( تسویپ تسیل  تاحیضوت   ) تانبرک یلپ  برد  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515758958 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  تیریدم  یگنس  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33320328-077  ، 33320324-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320324-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یموینیمولآ یموینیمولآ یایا   هرکرک   هرکرک کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   تانبرک -  -  تانبرک یلپ   یلپ برد   برد یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 128128

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

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

زا 112 ھحفص 91 
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یراوزبس میکح  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Guard-B600 لدم رتم  یلا 6  ستیگ 4 هناک  یپوکسلت  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091294000016 زاین :  هرامش 
یراوزبس میکح  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  ستیگ  هناک  یتراجت  مان  دراگ  لدم   1000x365x265 mm زیاس دالوف  نهآ و  موینیمولآ و  سنج  هدنوش  مخ  وزاب  هب  زهجم  گنیکراپ  دنب  هار  الاک :  مان 
یدمحم لیعامسا  هدننک  هضرع  عجرم  موس  مشچ  یناگرزاب 

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

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Guard-B600 لدم رتم  ستیگ 6  هناک  یپوکسلت  دنبهار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دوش تقد  دشاب -  یم  هباشم  الاک  دک 
تسا یمازلا  تسویپ  رد  روتکاف  شیپ  هئارا 

9617976487 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  یراوزبس –  میکح  هاگشناد  سیدرپ  رهش  –  دیحوت  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44410310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44410300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یبانط5670906 لدم  لیتسا  تافیرشت  دنبهار  هحفص 67)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ینوئدراکا5672276 هحفص 67)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

Guard-B600Guard-B600 لدم   لدم رتم   رتم   66 یلا   یلا ستیگ  44 ستیگ هناک   هناک یپوکسلت   یپوکسلت دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 129129

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

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

زا 112 ھحفص 92 
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دزی ناتسا  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لودج  رد  دراوم  ریاس  یرون و  ربیف  ، هتسب رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004260000031 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا هژورپ  زا  دیدزاب  دشاب  راک  لک  یداهنشیپ  تمیق و  دینک  یرازگراب  ددجم  اضما و  رهم و  دانسا  هعلاطم و  لماک  ار  تسویپ  یاه  لیاف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  اه  هدروآرب  هارمه  هب  اضما  رهم و  هعلاطم و  مالعتسا  طیارش  ددرگ  لیمکت  امتح  تسویپ  یاه  مرف  تسه 

8916997663 یتسپ :  دک  وجشنا ،  راواب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36242771-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36242774-035 :: 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

ناردنزام ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  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 10 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تاقلعتم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003576000113 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  هب  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هگرب رد  دراوم  ریاس  ددرگ 2  یم  تخادرپ  هدننک  نیمات  هجو  رد  هام  زا 1  سپ  تیاهن  زا  سپ  ناسانشراک  دات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  روتکاف  غلبم  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدیدرگ  دیق  تسویپ 

4817733541 یتسپ :  دک  یا ،  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا  - نیدلادجمالم نابایخ  - ادهش نادیم  - یراس - ناردنزام یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33200272-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33200277-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ لودج   لودج ردرد   دراوم   دراوم ریاس   ریاس وو   یرون   یرون ربیف   ربیف ،، هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 130130

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تاقلعتم   تاقلعتم ناونع : : ناونع 131131

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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نامرک بونج  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دانسا دقن و  تسویپ ( حرش  هب  لماعریغ  دنفادپ  یاه  هژورپ  ییارجا  حرط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004317000125 زاین :  هرامش 

بونج نامرک    ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

1403 دیسررس اب  هنازخ  دانسا  لحم  زا  تخادرپ  .تسا  یمازلا  تسویپ  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7861763461 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  نامزاس  یدازآ  نابایخ  تفریج   ، ] تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43261314-034  ، 43261321-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43261319-034 :: 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

مق هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دیئامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل  مق (  هاگشناد  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060031000067 زاین :  هرامش 

مق هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ایرآ تراجت  ناله  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   EC-SP2202 لدم نادرگ  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( دیئامرف هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  افطل  مق (  هاگشناد  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3716146611 یتسپ :  دک  مق ،  هاگشناد  ریدغلا -  راولب  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32103236-025  ، 32103000-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32854326-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن وو   زیهجت   زیهجت تاموزلم -  -  تاموزلم ریاس   ریاس چوس   چوس وو   نتنآاب   نتنآاب هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت لماعریغ   لماعریغ دنفادپ   دنفادپ یاه   یاه هژورپ   هژورپ ییارجا   ییارجا حرط   حرط ناونع : : ناونع
هطوحم هطوحم رباعم   رباعم یانشور   یانشور یزاسون   یزاسون وو   زیهجت   زیهجت رتم -  -  رتم   44 عافترا   عافترا هبهب   نیبرود   نیبرود یزلف   یزلف هیاپ   هیاپ

132132

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 133133

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشدورم هژیو  یرادنامرف   :: 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   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود رچیوس  - هتسب رادم  نیبرود   - روتینام - هنایار سیک   - یزاگ رلوک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030594000002 زاین :  هرامش 

تشدورم هژیو  یرادنامرف  هدننک :  رازگرب 
روشک  BTU 18000 تیفرظ تعنص  رهم  رتاس  هدننک  هضرع  عجرم   YURAMA یتراجت مان   YXS-18HR لدم مرگ  درس و  یراوید  تیلپسا  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/21 زاین :  خیرات 
تشدورم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یالاک مان  زا  رظن  دروم  یالاک  مان  ندشن  تفای  لیلد  هب  - تسا هدنشورف  هدهع  رب  لیوحت  لمح و  هنیزه  - تسا هدننک  نیمات  هدهعرب  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم 

7371649149 یتسپ :  دک  ملعم ،  رذگ  ریز  زا  لبق  بالقنا  نابایخ  تشدورم  تشدورم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43335666-071  ، 43330089-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43335000-071 :: 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 رچیوس   رچیوس -- هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  - - روتینام روتینام -- هنایار هنایار سیک   سیک  - - یزاگ یزاگ رلوک   رلوک ناونع : : ناونع 134134

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشدورم هژیو  یرادنامرف   :: 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   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود رچیوس   - هتسب رادم  نیبود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030594000004 زاین :  هرامش 

تشدورم هژیو  یرادنامرف  هدننک :  رازگرب 
دنیارف زیرفا  هدننک  هضرع  عجرم   POLYCOM یتراجت مان   RSS2000 لدم هتسب  رادم  نیبرود  لاتیجید  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/21 زاین :  خیرات 

متسیس دیون  زورفا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   KAYAK DD1 لدم یریوصت  یتوص و  رچوس  رسکیم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/21 زاین :  خیرات 
متسیس دیون  زورفا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   KAYAK DD2 لدم یریوصت  یتوص و  رچوس  رسکیم  الاک :  مان 

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

تشدورم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- تسا هدنشورف  هدهع  رب  لیوحت  لمح و  هنیزه  - تسا هدننک  نیمات  هدهعرب  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7371649149 یتسپ :  دک  ملعم ،  رذگ  ریز  زا  لبق  بالقنا  نابایخ  تشدورم  تشدورم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43335666-071  ، 43330089-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43335000-071 :: 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 رچیوس   رچیوس  - - هتسب هتسب رادم   رادم نیبود   نیبود ناونع : : ناونع 135135

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهتسیل  تاصخشم  قبط  امازلا  هنایار  یریوصت و  تراظن  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001264000109 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   HONEYWELL هدنزاس عجرم   HONEYWELL یتراجت مان   NX4S1 لدم یتینما  یلرتنک و  یاه  متسیس  تازیهجت و  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 

داگراساپ دنمشوه  تعنص  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 34 دادعت : 

1401/06/27 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهبو یمازلاروتکافرد  یتناراگدیق  ، تسا هدنشورف  اب  رادیرخ  تکرش  لحمرد  الاک  لیوحت  ، تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  الاک  ، تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا مالعتسا  رد  تکرش  یارب  روتکاف  شیپ  تسویپ  ، دشدهاوخ تخادرپ  یرادا  لحارم  ندومن  یطو  داتزا  سپ  الاک 

9415644888 یتسپ :  دک  لالقتسا ،  راولب  یقرش -  یناقلاط  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32263281-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263280-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جدننس تشادهب  زکرم   :: 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   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  ....و ) هنایار  - رگپاچ - هتسبرادم نیبرود  یکینورتکلا (  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094154000020 زاین :  هرامش 

جدننس تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   BROTHER یتراجت مان   HL 2700 لدم رتویپماک  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قباطم  ....و ) هنایار  - رگپاچ - هتسبرادم نیبرود  یکینورتکلا (  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6614617496 یتسپ :  دک  جدننس ،  تشادهب  زکرم   - یناقلاط نابایخ  جدننس ئ- - ناتسدرک جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33178844-087  ، 33164473-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33179640-087 :: 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 وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 136136

رتویپماک رتویپماک رگپاچ   رگپاچ ناونع : : ناونع 137137
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روشک سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ،  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 13 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود دراه  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003159000071 زاین :  هرامش 

روشک سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دوش هداد  تمیق  هدش  هتساوخ  یالاک  قبط  ددرگ و  هدهاشم  ًامتح  دشاب  یم  تسویپ  رد  تاصخشم  - 

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

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

ددرگ هناماس  تسویپ  زاین  دروم  کرادم  روتکاف و  شیپ  هارمه  هب  تمیق  زیر  ددرگ و  تبث  یلک  تمیق  هناماس  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهعب  بصن  لاسرا و  هنیزه 

رتشیب 24572224 تاعالطا 

1933884883 یتسپ :  دک  ینیسح ،  سابع  دیهش  هچوک  هیرطیق -  راولب  یتعیرش -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24572220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22211835-021 :: 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

نیبرود نیبرود دراه   دراه وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 138138
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زربلا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نفلت 026-34257649 تالاوس  حرط  یقاحلا /  لیاف  رد  لماک  تاحیضوت  هبعش /  یریوصت 48  تراظن  هناماس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راک هشوخ  سدنهم 

1101001458000031 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هبعش 48 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راک هشوخ  سدنهم  نفلت 026-34257649  تالاوس  حرط  یقاحلا /  لیاف  رد  لماک  تاحیضوت  هبعش /  یریوصت 48  تراظن  هناماس  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  زربلا ،  ناتسا  بعش  روما  هرادا   - حالف داژن  نادیهش  رالات  یوربور   - یرادناتسا شبن خ   - یتشهب دیهش   - خ جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3135675451

34252002-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34252002-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 139139
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  دابآ  لیلخ  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092522000028 زاین :  هرامش 

دابا لیلخ  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   DS-2CD1653G0-I تلاب هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 16 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

دابآ لیلخ  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگ ماجنا  تسویپ  قبط  افطل  دراد  هباشم  دک  یتساوخرد  نیبرود 

9677115565 یتسپ :  دک  دابآ ،  میهاربا  هداج  یادتبا  (ع - ) نیسح ماما  نادیم  دابآ  -  لیلخ  دابآ ،  لیلخ  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57729127-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57727315-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 140140
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رهم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : یگنهامه هرامش 

09179154952
1101091180000018 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  رهمرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

یتراظن  نیبرود 
ددع  12 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
رهم سراف ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7445156135 یتسپ :  دک  رهم ،  یرادرهش  - یلع ماما  راولب   - رهمرهش رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52825467-071  ، 52822967-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52822152-071 :: 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

فسرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یرابجا دیدزاب  فسرک (  یرادرهش  نامتخاس  یارب  یراذگ  نیبرود  یتینما و  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005238000002 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  فسرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

هدنبادخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابجا دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4583117668 یتسپ :  دک  فسرک ،  یرادرهش   - فسرکرهش  - هدنبادخ ناتسرهش   - ناجنز هدنبادخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34355872-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34355699-024 :: 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

یتراظن یتراظن نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 141141

یرادرهش یرادرهش نامتخاس   نامتخاس یارب   یارب یراذگ   یراذگ نیبرود   نیبرود وو   یتینما   یتینما تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 142142
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 1 و 2 نامتخاس  رد  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003692000156 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

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

هناماس رد  شیوخ  یتیوه  کرادم  هارمه  هب  اضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  هدومن و  تفایرد  هناماس  زا  ار  یتسویپ  مرف  تسیاب  یم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن یرازگراب 

9815618396 یتسپ :  دک  هلال ،  کراپ  بنج  تشادهبراولوب -  نادهاز - نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33263113-054  ، 33229381-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220008-054 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناتسلگ5670207 ناتسا  رد  یا  هداج  یمومع  لقن  لمح و  تراظن  هحفص 67)لرتنک و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دوخ5670213 یتارباخم  لکد  یریوصت -  شیاپ  یرهش و  ناوخ  کالپ  یاه  نیبرود  لکد  بصن  دیرخ و 
هیاپ یاتسیا 3 

هحفص 67) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هنایار5671674 یریوصت و  تراظن  هحفص 36)تازیهجت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

22 وو     11 هرامش   هرامش نامتخاس   نامتخاس ردرد   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 143143

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح افطا  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001683 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس دارآ  هدننک  هضرع  عجرم  رهپس  یتراجت  مان   kg 1 یزلف لوسپک  یا  هناوتسا  لکش  قیرح  افطا   BCE میدس تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

نابآ
لوسپک 1 دادعت : 

1401/07/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوشیم تخادرپ  زور  ات 45  هامکی  الاک  هجودشاب  یم  دات  دروم  یاهالاک  زا  یکی  ایاب.دوش  هجوت  تسویپ  هب  دشاب  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22592438-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح افطا   :: 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

قیرح5670291 افطا  هحفص 102)لوسپک  قیرح  ( قیرح افطا   افطا

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

قیرح5670772 افطا  متسیس  ارجا  یشک و  هشقن  - هرواشم هحفص 40)تامدخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رابنا5671017 قیرح  افطا  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن و  تازیهجت و  هحفص 9)یحارط  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزکرم5671608 نامتخاس  قیرح  هحفص 40)افطا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

قیرح قیرح افطا   افطا لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 144144

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جدننس تشادهب  زکرم   :: 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   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  جدننس  تشادهب  زکرم  زاین  دروم  یناشن  شتآ  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094154000021 زاین :  هرامش 

جدننس تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
لوسپک یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 1 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-1 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

دنزام ناراب  یناشن  شتآ 
ردنلیس 100 دادعت : 

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

تسویپ تسیل  قباطم  جدننس  تشادهب  زکرم  زاین  دروم  یناشن  شتآ  لوسپک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6614617496 یتسپ :  دک  جدننس ،  تشادهب  زکرم   - یناقلاط نابایخ  جدننس ئ- - ناتسدرک جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33178844-087  ، 33164473-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33179640-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: 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   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  ایاب  هدننک  شوماخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030686001792 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  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 1 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دننک تکرش  دنشاب  هتشاد  زاریش  یناشن  شتآزا  زوجم  هک  زاریش  یموب  یاهتکرش  افطل.ههام  ادودح 5 تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا زاین  دروم  ایاب  دنرب  طقف.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  اه  هنیزه  یقبام  لمح و  هنیزه 

09171061056 پاستاو طقف  سامت.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  هطوبرم و  زوجم 

7193711351 یتسپ :  دک  یزامن ،  نادیم  - دنز راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36125206-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم جدننس   جدننس تشادهب   تشادهب زکرم   زکرم زاین   زاین دروم   دروم یناشن   یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 145145

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   ایاب   ایاب هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 146146

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا5671094 هار  تست و  بصن و  تازیهجت و  نیمات  یحارط - یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
قیرح ءافطا  متسیس 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5671538 تسیل  قباطم  جدننس  تشادهب  زکرم  زاین  دروم  یناشن  شتآ  هحفص 103)لوسپک  قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

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

قیرح5671619 ءافطا  تازیهجت  هحفص 40)داوم و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یردوپ5671883 دماج  وکیپیس  میساتپ  تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  هحفص 40)شوماخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5671955 حرش  هب  ایاب  هدننک  هحفص 103)شوماخ  قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

قیرح5670447 مالعا  متسیس  هحفص 40)تاموزلم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دوخ5670213 یتارباخم  لکد  یریوصت -  شیاپ  یرهش و  ناوخ  کالپ  یاه  نیبرود  لکد  بصن  دیرخ و 
هیاپ یاتسیا 3 

هحفص 67) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یروبع5670664 طخ  یارب 4  جنس  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا 18  هار  بصن و  هحفص 8)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یروبع5671168 طخ  یارب 4  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا 18  هار  بصن و  هحفص 17)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 112 ھحفص 105 

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


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دامرف هعلاطم  امتح   ) تسویپ تسیل  قباطم  یتساوخرد  رادقم  حرش و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034003240 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سموق رتسگ  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  هسیک  دصرد  صولخ 99/5 نیلونیئوک  یسکوردیه   8 الاک :  مان 
مرگولیک 2 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نیجآ نهآ  یندعم  هدننک  هضرع  عجرم   CARTRIDGE یتراجت مان   HD325-6 وستاموک کارتپماد  لیئوزاگ  رتلیف  الاک :  مان 

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

AGILENT هدنزاس عجرم   AGILENT TECHNOLOGIES یتراجت مان   infinity2 لدم  Fluorescence عیام یفارگوتامورک  زیلانآ  روتکتد  الاک :  مان 
امزآ زیهجت  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   TECHNOLOGIES

ددع 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

AGILENT هدنزاس عجرم   AGILENT TECHNOLOGIES یتراجت مان  لدم 5977  یهاگشیامزآ  دربراک  یزاگ  یمرج  فارگوتامورک  الاک :  مان 
فیرش یامزآ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   TECHNOLOGIES

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

AGILENT TECHNOLOGIES هدنزاس عجرم   AGILENT TECHNOLOGIES یتراجت مان  لدم 7890  یهاگشیامزآ  دربراک  یزاگ  فارگوتامورک  الاک :  مان 
فیرش یامزآ  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

روشک  AGILENT TECHNOLOGIES هدنزاس عجرم   AGILENT TECHNOLOGIES یتراجت مان  لدم 2168-5041  یهاگشیامزآ  رتلیف  سالگ  الاک :  مان 
امزآ زیهجت  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ات لمح  هنیزه  .دشاب  یمن  یسررب  لباق  یلام  / ینف کرادم  دقاف  تاداهنشیپ  .ددرگ  هئارا  تسویپ  یاضاقت  حرش  ساسا  رب  یلام  / ینف تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ دیق  یلام  / ینف تاداهنشیپ  رد  افطل  دشاب ، یم  تساوخرد 0110254  هرامش  .دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هیولسع  سراپ  زاگ  تفن و  تکرش  برد 

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

83768220-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

عیام5670441 یفارگوتامورک  زیلانآ  روتکتد   - وستاموک کارتپماد  لیئوزاگ  رتلیف  نیلونیئوک -  یسکوردیه 
یهاگشیامزآ دربراک  یزاگ  یمرج  فارگوتامورک  - 

هحفص 105) روتکتد  ( روتکتد

دربراک دربراک یزاگ   یزاگ یمرج   یمرج فارگوتامورک   فارگوتامورک عیام -  -  عیام یفارگوتامورک   یفارگوتامورک زیلانآ   زیلانآ روتکتد   روتکتد  - - وستاموک وستاموک کارتپماد   کارتپماد لیئوزاگ   لیئوزاگ رتلیف   رتلیف نیلونیئوک -  -  نیلونیئوک یسکوردیه   یسکوردیه ناونع : : ناونع
یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ

147147
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5671422( تسویپ لیاف  قبط   ) قیرح نالعا  هحفص 40)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5672075DELL EMC UNITY 480F زاس هریخذ  هاگتسد  هحفص 11)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یداصتقا یلام و  تنواعم  اهتنواعم -   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096688000049 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:15هرامش تعاس :   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:15عبنم تعاس :   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670626 :: هرازه هرازه :: 1401/07/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ساسا رب  یلا 4+530 )  رتمولیک 2+380  هدودحم  رد   ) یولوم راولب  زاف 3  هژورپ  تهج  یشک  دنب  هارمهب  اویناکو  نولام  گنس  یارجاو  حلاصم  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1401  هاگدورف  دنابو  نهآ  هار  هار ،  یاهب  تسرهف 

زاریش  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
 ( یلا 4+530 رتمولیک 2+380  هدودحم  رد   ) یولوم راولب  زاف 3  هژورپ  تهج  یشک  دنب  هارمهب  اویناکو  نولام  گنس  یارجاو  حلاصم  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لاس 1401  هاگدورف  دنابو  نهآ  هار  هار ،  یاهب  تسرهف  ساسا  رب 
17,980,307,608 یلام :  دروآرب 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   900,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:15 تعاس : 1401/10/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناگدازآ هاگنامرد  بنج  یبرغ -  تلود  راولب  یادتبا  یبونج -  تلادع  راولب  زاریش -   ، 7167613134 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راولب راولب زاف  33   زاف هژورپ   هژورپ تهج   تهج یشکدنب   یشکدنب هارمهب   هارمهب اویناکو   اویناکو نولام   نولام گنس   گنس یارجاو   یارجاو حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 148148
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رین یرادنامرف   :: 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 13 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5670952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت هرامش  میئاروک  دابآ  لچک  یاتسور  لاس 1401 دنب  هار  یاهب  تسرهف  اب  زاین  دروم  یاه  لحم  رد  ینیچ  هشال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یربکا یاقا  09149874554

1201030424000002 زاین :  هرامش 
رین یرادنامرف  هدننک :  رازگرب 

میئاروک دابآ  لچک  یاتسور  لاس 1401 دنب  هار  یاهب  تسرهف  اب  زاین  دروم  یاه  لحم  رد  ینیچ  هشال  - 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

رتم  220 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

رین رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5641736446 یتسپ :  دک  رین ،  یرادنامرف  رین ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32284301-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32284301-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاین زاین دروم   دروم یاه   یاه لحم   لحم ردرد   ینیچ   ینیچ هشال   هشال ناونع : : ناونع 149149
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زاریش یرادرهش  یرهش  یاهاضف  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 386 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14:15هرامش ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم تعاس 14:15عبنم  - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5671297 :: هرازه هرازه تعاس 14:15دکدک    - 1401/07/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

4 یلا 530 +  2 رتمولیک 380 + هدودحم  رد  یولوم  راولب  زاف 3  هژورپ  تهج  یشک  دنب  هارمه  هب  اویناک  نولام و  گنس  یارجا  حلاصم و  هیهت  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 17.980.301.608 

هام  دادرارق 6  تدم 
تیالو راولب  داحتا و  راولب  لصاف  دح  یولوم  راولب  همادا  زاریش  راک  ماجنا  لحم 

دناب و هار و  یاه  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  رابتعا  یاراد  تیحالص  یدنب و  هبتر  هئارا  اب  یقوقح  صاخشا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنیزه رهش -  کناب  هدرپس 100805504742  یراج  باسح  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 900.000.000  غلبم  هینبا -  ای  هاگدورف 

دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ 

یرهش یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس  ناگدازآ -  هاگنامرد  بنج  تلود -  راولب  یادتبا  یبونج -  تلادع  راولب  زاریش -  : سردآ هب  هصقانم  دانسا  ذخا   :: سردآ سردآ
اهدادرارق  دحاو  زاریش -  یرادرهش 

نارمع نامزاس  هناخریبد  ناگدازآ  هاگنامرد  بنج  تلود -  راولب  یادتبا  یبونج -  تلادع  راولب  زاریش -  سردآ  لیوحت 
زاریش یرادرهش  یقوقح  لک  هرادا  تاعامتجا  نلاس  نیربدلخ  هارراهچ  لحم  ییاشگزاب 

07138350729 :: نفلت :: vendor.shiraz.ir https://shaffaf.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

راولب5670626 زاف 3  هژورپ  تهج  یشکدنب  هارمهب  اویناکو  نولام  گنس  یارجاو  حلاصم  هحفص 107)هیهت  دنب  ( دنب هار   هار

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

یبانط5670906 لدم  لیتسا  تافیرشت  دنبهار  هحفص 67)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

زاین5670952 دروم  یاه  لحم  رد  ینیچ  هحفص 107)هشال  دنب  ( دنب هار   هار

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

یشک5671297 دنب  هارمه  هب  اویناک  نولام و  گنس  یارجا  حلاصم و  هیهت  هحفص 107)یراذگاو  دنب  ( دنب هار   هار

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

اهب5671918 مالعتسا  ربارب  رهش  حطس  رد  ینتب  دنیهار  بصن  هحفص 67)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5672242Guard-B600 لدم رتم  یلا 6  ستیگ 4 هناک  یپوکسلت  یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 85) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ینوئدراکا5672276 هحفص 67)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یشک یشک دنب   دنب هارمه   هارمه هبهب   اویناک   اویناک وو   نولام   نولام گنس   گنس یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 150150

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 دادعت  44   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

راد5670801 گنربش  یموینیمولآ  دنبهار  یاهمتسیسملع  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 85) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یبانط5670906 لدم  لیتسا  تافیرشت  دنبهار  هحفص 67)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5672242Guard-B600 لدم رتم  یلا 6  ستیگ 4 هناک  یپوکسلت  یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 85) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ینوئدراکا5672276 هحفص 67)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 12 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5672272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کر تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001186000225 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

فیدر  5 دادعت : 
1401/06/26 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

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

یتسویپ5670270  PDF یاه لیاف  حرش  هب  هخسن  کی  دادعت  هب  وتیزیم  رازفا  مرن  هحفص 24)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

کرکر ناونع : : ناونع 151151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تمیق5670381 سنسیال  هلاسکی و  ینابیتشپ  ای  هارمه  ریراک  ینامزاس 190  شیدواپ  سوریو  یتنآ 
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد  هدوزفا و  شزرا  باستحا  نودب  یمالعا 

هحفص 24) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاتیجید5670427 یاهولبات  تیریدم  عماج  رازفا  مرن  دیلوت  هزوح  رد  یرازفا  مرن  نارواشم  یئاسانش 
یکیفارت یناسر  عالطا 

هحفص 17) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

کچ5670526 هتسد  پاچ  هاگتسد  یرازفا 80  مرن  یرازفا و  تخس  ءاقترا  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
CBD-2000 هب  CBD-1000 لدم  Rototype

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوما5670704 رابنا و  رازفا  مرن  هحفص 24)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5671163 هحفص 24)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا5671184 مرن  هحفص 24)جیکپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5671311McAfee ینامزاس سوریو  دض  یرازفا  مرن  هحفص 24)سیورس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

مادداژن5671453 حالصا  زکرم  یاه  هناماس  عیمجتو  یزاس  هچراپکی  رازفا  هحفص 24)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نفلت5671651 هحفص 24)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یهدناماس5671720 عماج  رازفا  مرن  شزومآ  یزاسیموب و  رارقتسا ، یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ،
یرادرهش ینامتخاس  ینارمع و  یاهدنامسپ 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنارفنکوئدیو5671789 مرفتلپ  هحفص 24)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یگنهرف5672021 ییوجشناد و  تنواعم  هکبش  یرازفا و  مرن  یرازفا ، تخس  هحفص 24)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو5672228 هحفص 24)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 110)کر5672272 رازفا  ( رازفا مرن   مرن
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایار5670974 یریوصت و  تراظن  هحفص 92)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5671511 تراظن  هناماس  هحفص 92)ینابیتشپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنایار5671674 یریوصت و  تراظن  هحفص 36)تازیهجت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یهاگشیامزآ5670831 یفرصم  یاه  یاهمتسیسهلول  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 85) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

راد5670801 گنربش  یموینیمولآ  دنبهار  یاهمتسیسملع  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 85) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ددرت5671539 لرتنک  متسیس  دربراک  یکینورتکلا  دنمشوه  لرتنک  هاگتسد  یفقس - نرک  یاهمتسیسلرتنک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 85) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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