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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 19  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 20

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 20

140 1140 1 رویرهش   رویرهش   2 020 هبنشکی   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   140هکس ,350 , 000140 ,350 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   83,31083,310مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   133,080هکس , 000133,080 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس209,200209,200رالد سیئوس کنارف   319,900319,900کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 79,800هکس , 00079,800 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع235,000235,000رالد ناتسبرع لایر   81لایر ,54081 ,540

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 49,800هکس , 00049,800 , وروی000 ژورن307,400307,400وروی ژورن نورک   30نورک ,90030 ,900

رایع رایع   1818 یالط   12یالط ,915, 00012 ,915, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ354,960354,960دنوپ نپاژ نینی   دصکی   2دصکی 15,7202 15,720

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
((3232))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((6464))

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

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

زا 74 ھحفص 1 

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


( یهگآ دادعت 12  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 23  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 35

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 47

( یهگآ دادعت 13  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 48

( یهگآ دادعت 7  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 56

( یهگآ دادعت 11  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 60

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

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

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

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

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( یهگآ دادعت 0  " ) سا ما  یب   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

( 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  • 68

( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( 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 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

( یهگآ دادعت 4  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 74 ھحفص 3 

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


( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناریا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 12  ات  دانسا   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674408 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/07/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس قیرط  زا  ار  نارهت  رد  دوخ  یاهنامتخاس  نفلت  زکارم  یروتارپا  و  ( CRM  ) ایرتشم اب  طابترا  تیریدم  هناماس  یربهار  روما  ماجنا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت 

هافر راک و  نواعت ، ترازو  طسوت  هدش  رداص  ینمیا  تیحالص  دات  طبترم و  راک  تیحالص  دات  همانیهاوگ  یاراد  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  هدرپس 2.450.000.000  غلبم  دنشاب -  داهنشیپ  لیوحت  نامز  رد  رابتعا  هام  لقادح 1  یاراد  یعامتجا 

کالپ 198 .ا 1 ، .ج  یزکرم  کناب  نامتخاس  دامادریم ، راولب  نارهت ، ییاشگزاب :  :: سردآ سردآ
هرادا یزکرم ، کناب  نامتخاس  یزکرم  کناب  هچوک  لوبناتسا  هارراهچ  هب  هدیسرن  یسودرف ، نابایخ  نارهت ، فلا : یاه  تکاپ  هتارا  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد  یناشن 

دانسا روما  یزکرم و  هناخریبد 

85193768 - 88969737 - 1456 - 0214934  - 64464524 :: 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

تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093314000024 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 MZd-99112 هرامش هب  یا  هنایار  تامدخ  تیریدم و  تاعالطا  یاه  متسیس  هرادا   SAN تازیهجت لیوحت  تست و  بصن ،  نیمات ،  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت ناتسا  رد  تفن  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هرامش 61  یرتنالک -  دیهش  نابایخ  یهلا  تاجن  داتسا  نابایخ   ، 1598846511 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
لوا هقبط  هرامش 2  نامتخاس 

:: 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

اهنامتخاس اهنامتخاس نفلت   نفلت زکارم   زکارم یروتارپا   یروتارپا وو   ( ( CRMCRM  ) ) ایرتشم ایرتشم اباب   طابترا   طابترا تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس یربهار   یربهار روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 11

یایا هنایار   هنایار تامدخ   تامدخ وو   تیریدم   تیریدم تاعالطا   تاعالطا یاه   یاه متسیس   متسیس هرادا   هرادا   SANSAN  تازیهجت تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   تست   تست بصن ،  ،  بصن نیمات ،  ،  نیمات ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون 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

5674601 :: 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

نادمه ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/78 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش راشتنا  خیرات  زا  زور  تدم 5  یط   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم تعاس 12عبنم ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5675066 :: هرازه هرازه خروم 1401/07/17دکدک   فلا و ب و ج  تعاس 10 - خروم 1401/07/10   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
تعاس 10

نیکرتشم هچراپکی  متسیس  ینابیتشپ  هعسوت و  یربهار ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   1/756/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   400/000  : دیرخ

:: سردآ سردآ

37274632-081 :: 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

نیکرتشم نیکرتشم هچراپکی   هچراپکی متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت یربهار ، ، یربهار ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

taminict.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5676118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش ی 254-1401/06 هب   ITSM ماظن یزاس  هدایپ  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یروبع5675581 طخ  یارب 4  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا 18  هار  بصن و  هحفص 15)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

ITSMITSM  ماظن ماظن یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 55

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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

مود تبون  یا  هلحرم  ود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون 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

5674639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زقنس 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

53/1401-52/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ون حرط   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 9:30   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5675172 :: هرازه هرازه تعاس 11:00دکدک    - 1401/07/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ماهف  حرط   GPRS مدوم اب   AMI تلو هیوناث 380  رپمآ  یلاتیجید 10-1  زاف  هس  روتنک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زویف نودب  باق و  اب  ماهف 1  حرط  زافکت 100-10  روتنک  دیدجت - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یقرش ناجیابرذا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir- www.tavanir.org.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( CGSCGS )) راشف راشف لیلقت   لیلقت هاگتسیا   هاگتسیا هبهب   طوبرم   طوبرم کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس بصن   بصن ناونع : : ناونع 66

وو باق   باق اباب     11 ماهف   ماهف حرط   حرط   100100 -- 1010 زافکت   زافکت روتنک   روتنک  - - ماهف ماهف حرط   حرط   GPRSGPRS مدوم   مدوم اباب     AMIAMI تلو   تلو   380380 هیوناث   هیوناث رپمآ   رپمآ   1010 -- 11 یلاتیجید   یلاتیجید زاف   زاف هسهس   روتنک   روتنک ناونع : : ناونع
زویف زویف نودب   نودب

77
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001017000022 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674480 :: هرازه هرازه :: 1401/07/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  رضاح و  دادرارق  طیارش  قباطم  یداتس  یاه  نامتخاس  هکبش  چوس  تازیهجت  لیوحت  دیرخ و  یا ،  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش 35/1401/48  هب  هصقانم  تامازلا  مئامض و  رد  جردنم 

نکسم  کناب  هدننک :  رازگرب 
مئامض و رد  جردنم  ینف  تاصخشم  رضاح و  دادرارق  طیارش  قباطم  یداتس  یاه  نامتخاس  هکبش  چوس  تازیهجت  لیوحت  دیر و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

هصقانم ب تامازلا 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 2,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   6,000,000,000 نیمضت :  غلبم 
08:00 تعاس : 1401/10/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یداه ) یقرش ناغمرا  نابایخ  - رایدنفسا هارراهچ  زا  رتالاب  (- ندرج  ) الدنام نوسلن  راولب  نارهت -  ، 1917793561 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
.تاصقانم تالماعم و  لوبق  یلاع  هتیمک  هناخریبد  هقبط 2  کالپ 8- ( - زیورپ

:: 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

ناتسرل ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

05/401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم :: 1401/06/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674593 :: هرازه هرازه :: 1401/06/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماش ریسم  مه  یاهتیاس  لاز و  لپ  هار  دازآ  لوا  زا  ریسمپ  دابآ  مرخ  ناتسرهش  زاف 1   USO هژورپ یرون  ربیف  یشکلباک  حرط  تایلمع  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جنپ لاز  ات  کی  لاز  کشمچ و  ریصن ، هعلق  هنیم ، یاهاتسور 

:: 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

یداتس یداتس یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس هکبش   هکبش چوس   چوس تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 88

USOUSO هژورپ   هژورپ یرون   یرون ربیف   ربیف یشکلباک   یشکلباک حرط   حرط تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ هقطنم  تارباخم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/18 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5674634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشناوضر  هدگنس  لنوپ - ریسم   USO هژورپ یرونربیف  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 3 ینامیلس  مساق  جاح  دیهش  رادرس  نامتخاس  راسلگ ، هارراهچ  تشر ، سردآ  هب  نالیگ  هقطنم  تارباخم  یاهدادرارق  دیرخ و  هرادا   :: سردآ سردآ

013-33132392-32132330: سامت  :: نفلت ونفلت - WWW.GILAN.ICI.IR-WWWTCI.IR :: تیاسبو تیاسبو
HTTP/IETS.MPORG.IR

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MZD-99112 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش راشتنا  خیرات  زا  زور  تدم 3  هب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرالاس مدرم   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  نایاپ  خیرات  زا  هتقه  ود  تدم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

san تازیهجت لیوحت  تست و  بصن  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش  کالپ 61 - یرتنالک -  دیهش  نابایخ  ینرق -  دبهپس  نابایخ  نارهت -  الاک  لیوحت  لحم  الاک  لیوحت  تلهم  لحم و   :: سردآ سردآ

یلخاد 3123  02188898650 :: 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

USOUSO هژورپ   هژورپ یرونربیف   یرونربیف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1010

sansan تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   تست   تست بصن   بصن نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 74 ھحفص 10 
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نادمه ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/15 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5674673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن راذگاو  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  ینف  ینابیتشپ  روما  دراد  رظن  رد  نادمه  هقطنم  ناریا  تارباخم  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ای www.hamedan.tci.irنفلت  www.tci.ir :: 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

نادمه ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5674677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ود یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  نیکرتشم  روما  زکارم 118 و  ییوگخساپ  یرادا و  یلام و  روما  دراد  رظن  رد  نادمه  هقطنم  ناریا  تارباخم  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  یا  هلحرم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ای www.hamedan.tci.irنفلت  www.tci.ir :: 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

ینف ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ روما   روما ناونع : : ناونع 1212

نیکرتشم نیکرتشم روما   روما وو     1 181 18 زکارم   زکارم ییوگخساپ   ییوگخساپ وو   یرادا   یرادا وو   یلام   یلام روما   روما ناونع : : ناونع 1313

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

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/21 :: یهگآ یهگآ هرامش   لیوحتهرامش دانسا و  شورف  یهگآ -  پاچ  زا  سپ  یراک  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس زا  هبنش  جنپ  ات 15:30 و  تعاس 07:30  هبنشراهچ  ات  هبنش  زا  تکاپ 

تیاغل 13:00  8:00

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

5674708 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک   سار  کرادم  لیوحت  تلهم  مامتا  زا  سپ  یراک  زور  نیلوا   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم ژارتم 15٫000  هب  لیبدرا  ناتسا  حطس  رد  مئاد  هب  تقوم  یاهطابترا  لیدبت  تهج  یکاخ  یشک  لباک  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تلم کناب  دزن  هرامش 5789435865  باسح  هب  زیراو  ای  رادزمر  یکناب  کچ  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  غلبم 497.000.000  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیبدرا یزکرم  هبعش  تلم  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  لایر  غلبم 500.000  دانسا  تفایرد  لیبدرا -  یزکرم  هبعش 

تالماعم  نویسیمک  قاتا  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ
مود  هقبط  تارباخم  نادیم  یمالسا  یروهمج  نابایخ  لیبدرا  رد  عقاو  تاکرادت  ینابیتشپ و  هرادا  دانسا  تفایرد 

هناخریبد فکمه ، هقبط  هقطنم ، تارباخم  نامتخاس  تارباخم ، نادیم  یمالسا ، یروهمج  نابایخ  لیبدرا ، تاداهنشیپ  لیوحت  لحم 

04533363330 :: نفلت :: ardebil.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

04533363555 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ هقطنم  تارباخم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  لوا -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5674787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع هصقانم  قیرط  زا  ار  نالیگ  ناتسا  لیابوم  تیاس  یزاسهب 950  یزاس و  هنیهب  یرادهگن و  دراد  رظن  رد  نالیگ  هقطنم  ناریا  تارباخم  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دهد ماجنا  یا  هلحرم  ود 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 3 ینامیلس  مساق  جاح  دیهش  رادرس  نامتخاس  راسلگ ، هارراهچ  تشر ، : سردآ هب  نالیگ  هقطنم  تارباخم  یاهدادرارق  دیرخ و  هرادا   :: سردآ سردآ

013-32132330-32132370 :: نفلت :: WWW.GILANICA.IR و WWW.TCI.IR و HTTPنفلت تیاسبو تیاسبو
IETS.MPORG.IR

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مئاد مئاد هبهب   تقوم   تقوم یاهطابترا   یاهطابترا لیدبت   لیدبت تهج   تهج یکاخ   یکاخ یشک   یشک لباک   لباک تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1414

لیابوم لیابوم تیاس   تیاس   950950 یزاسهب   یزاسهب وو   یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1515

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

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5674792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابدور کلوح ، کلوکساو ، مشیلک  الک ) هتشپ  هار  هس   ) رس هرپ  ریسم   USO هژورپ یرون  ربیف  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 3 ینامیلس  مساق  جاح  دیهش  رادرس  نامتخاس  هراسلگ  هارراهچ  تشر ، : سردآ هب  نالیگ  هقطنم  تارباخم  یاهدادرارق  دیرخ و  هرادا  هب  دانسا  دیرخ   :: سردآ سردآ

:: 01332132392 و 32132330 نفلت :: WWW.GILAN.TCI.IR WWW.TCI.IR http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 392 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14  ات  رثکادح   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم خرومعبنم تعاس 12   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5675011 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14:15   - 1401/07/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

لایر  17.863.725.000 دروآرب :

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   900.000.000 نیمضت :

.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهعب  یهگا  هنیزه 

نامزاس  هناخریبد  فکمه  هقبط  نیربدلخ  کراپ  کی و  یرادرهش  نیب  ام  نامتخاس  نیربدلخ  هارراهچ  یتشهب  دیهش  راولب  زاریش  یکیزیف  تروص  هب  لیوحت   :: سردآ سردآ
یرادرهش یقوقح  لک  هرادا  تاعامتجا  نلاس  نیربدلخ  هارراهچ  لحم  ییاشگزاب 

ای یلخاد 420  نامزاس  ینف  دحاو   07132332488 - 07132332353 :: نفلت نفلت
ای 130 131 یناگرزاب هرادا  ای 130  یلخاد 131   400

setadiran.ir shaffaf.shiraz.ir Vendor.shiraz.ir :: 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

ریسم ریسم   USOUSO هژورپ   هژورپ یرون   یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1616

یرادهگن یرادهگن تهج   تهج  ) ) هبعج هبعج ددع   ددع   8585 وو   مدوم   مدوم هاگتسد   هاگتسد   8585 تاقلعتم ،) ،) تاقلعتم هیلک   هیلک هارمه   هارمه هبهب    ) ) بایغ بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد   135135 بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
قرب قرب ظفاحم   ظفاحم ددع   ددع   8585 وو   قرب ) ) قرب ظفاحم   ظفاحم وو   مدوم   مدوم
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/04هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/07/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5675589 :: هرازه هرازه :: 1401/07/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش چوس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون  یا - هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

48/1401/035 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5676260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامازلا مئامض و  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  رضاح و  دادرارق  طیارش  قباطم  یداتس  یاه  نامتخاس  هکبش  چوس  تازیهجت  لیوحت  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هصقانم

هناماس قیرط  زا  لحارم  هیلک  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 6/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت 

کالپ 8، زیورپ ، ) یداه  یقرش (  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا ، هار  راهچ  زا  رتالاب  اقیرفآ ،)  ) الدنام نوسلن  نابایخ  نارهت ،  یناشن  هب  نکسم  کناب  : رازگ هصقانم   :: سردآ سردآ
تاصقانم تالماعم و  لوبق  یلاع  هتیمک  هناخریبد  مود ،  هقبط  نکسم ،  کناب  یزکرم  لک  تارادا  نامتخاس 

262055738-75358225 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نفلت5674408 زکارم  یروتارپا  و  ( CRM  ) ایرتشم اب  طابترا  تیریدم  هناماس  یربهار  روما  ماجنا 
اهنامتخاس

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیریدم و5674505 تاعالطا  یاه  متسیس  هرادا   SAN تازیهجت لیوحت  تست و  بصن ،  نیمات ، 
یا هنایار  تامدخ 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هکبش هکبش چوس   چوس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

یداتس یداتس یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس هکبش   هکبش چوس   چوس تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

نیکرتشم5675066 هچراپکی  متسیس  ینابیتشپ  هعسوت و  هحفص 5)یربهار ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتاقبط5675150 گنیکراپ  یزاس 3  دنمشوه  هژورپ  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 15)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسب5675173 رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هحفص 20)یراذگاو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یروبع5675581 طخ  یارب 4  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا 18  هار  بصن و  هحفص 15)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5676118ITSM ماظن یزاس  هدایپ  راکنامیپ  هحفص 5)باختنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003972000047 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674446 :: هرازه هرازه :: 1401/07/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادهاز  ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  رد  یلصفم  کولب  ینتب  ظافح  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نادهاز  ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  رد  یلصفم  کولب  ینتب  ظافح  یارجا  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
197,065,400,759 یلام :  دروآرب 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   9,854,000,000 نیمضت :  غلبم 

08:00 تعاس : 1401/10/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدازآ نابایخ   ، 9816816147 یتسپ :  دک  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  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

ناتسرهش ناتسرهش یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح ردرد   یلصفم   یلصفم کولب   کولب ینتب   ینتب ظافح   ظافح یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2020
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دهشم هقطنم 7  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

200109500000023 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5674887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 7  حطس  رباعم  رد  یضرع  یشک  طخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  9/794/680/000 دروارب غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لگدیب نارآ و  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  مود - هلحرم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تبونراشتناهرامش خیرات  زا  سپ  مهدزاود  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
مود

داصتقا ناهج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5675002 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  6/000/000/000 دروارب : رصعیلو  نابایخ  یاهتنا  شرف  کولب  لودج و  یارجا  ودیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لگدیب نارآ و  یرادرهش   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم ردرد   یضرع   یضرع یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2 12 1

نابایخ نابایخ یاهتنا   یاهتنا شرف   شرف کولب   کولب وو   لودج   لودج یارجا   یارجا ودیرخ   ودیرخ ناونع : : ناونع 2222
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یرایتخب لاحم و  راهچ  قرب  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع یا  هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تعاس  نایاپ  ات  یهگآ  راشتنا  زا  سپ   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشود  زور 

داصتقا فده و   :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  لیوحت   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم یرادا  تقو  نایاپ  فلا ب و ج  تاکاپ  یراذگراب  - 1401/07/10

5675023 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8   - 1401/07/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمضت 2.355.000.000 لوا -) دیدجت   ) هعبات بعشو  نجورب  ناتسرهش  رباعم  ییانشور  عیزوت و  یاه  هکبش  زا  یرادرب  هرهب  یراذگاو  - 1-40125 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر

نیمضت لوا -) دیدجت   ) مرگ درس و  طخ  تروصب  هعبات  بعش  درکرهش و  ناتسرهش  رباعم  ییانشور  عیزوت و  یاه  هکبش  زا  یرادرب  هرهب  یراذگاو  - 40126-1
لایر   3.381.000.000

تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک 
تفایرد روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir سردآ هب  داتس ) )

.دنزاس ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ 

طیارش ریاس  قباطم  ای  دقن  هجو  زیراو  یکناب  همانتنامض  تروصب  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادت  هرادا  یناگرزاب  روما  یسودرف  عطاقت خ  یتعیرش  راولب  درکرهش   :: سردآ سردآ
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  تاسلج  نلاس 

تاکرادت هرادا   03832226277 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم ییانشور   ییانشور وو   عیزوت   عیزوت یاه   یاه هکبش   هکبش زازا   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2323

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5675150 :: 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 

دادرارق  داقعنا  خیرات  زا  هام  دادرارق 27  تدم 
زاریش رهش  حطس  راک  ماجنا  لحم 

: ناگدننک تکرش  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناریا  تیعبات  اب  هدش  تبث  تکرش 

تبث یهاوگ  ای  روشک  یا  هنایار  یفنص  ماظن  رد  تیوضع  ای  کیتامروفنا  یلاع  یارو  زا ش  ربتعم  یهاوگ  : دشاب ریز  ربتعم  کرادم  زا  یکی  لقادح  یاراد  تکرش 
هصقانم  عوضوم  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  هناورپ  ای  هصقانم  عوضوم  اب  هطبار  رد  ندوب  ناینب  شناد  عارتخا و 

، تاموزلم تاعطق و  هئارا  دیلوت و  یرازفا ، تخس  تامدخ  ینابیتشپ  هئارا و  یاه  شیارگ  زا  یکی  رد  یکیتامروفنا  یاه  تکرش  تیحالص  زارحا  یدنب و  هبتر  یهاوگ 
تاعالطا لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  یتارباخم ، هنایار و  هداد  هکبش  یرتشم ، تخاس  رازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و 

ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  هئارا 
( مق زیربت و  زاوها ، جرک ، زاریش ، ناهفصا ، دهشم ، نارهت ، یاهرهش  لماش   ) روشک یاهرهش  نالک  رد  اه  گنیکراپ  یزاسدنمشوه  صوصخ  رد  هباشم  دادرارق  یاراد 

هباشم  یاهدادرارق  یامرفراک  ربتعم  همان  تیاضر  هئارا 
لایر نیمضت 5.710.000.000 

:: سردآ سردآ

یلخاد 256  32304618  - 1456 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتاقبط یتاقبط گنیکراپ   گنیکراپ یزاس  33   یزاس دنمشوه   دنمشوه هژورپ   هژورپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

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   ناتسزوخرازگرب ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
مق ناتسا   ، نارهت ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، سراف ناتسا  ،

زربلا ناتسا  ،

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هناسفا  :: عبنم هبنشعبنم جنپ  زور  تعاس 12:15   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5675581 :: هرازه هرازه تعاس 14:15دکدک    - 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 دروارب :

عارتخا  تبث  ای  لوصحم  تبث  یهاوگ  یکیتامروفنا  یاه  تکرش  تیحالص  یدنب  هبتر  همانیهاوگ  یکیتامروفنا  تامدخ  تیحالص  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   4/700/000/000  : نیمضت

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

یلخاد 256و1956  32304618 :: نفلت :: www.setadiran.ir-https://shaffaf.shiraz.ir- Vendorنفلت تیاسبو تیاسبو
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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

aepdc.ir :: عبنم اتعبنم بوتکم  تروصب   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5676105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فرصم مک  یاهپمال  اب  ینیزگیاج  زربلا و  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هزوح  تحت  رباعم  ییانشور  حالصا  تهج  یراذگ  هیامرس  یمومع  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
LED

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ابتاس  نامتخاس  ورین  هاگشهوژپ  ماما  راگدای  هارگرزب  بنج  نامداد  دیهش  راولب  یاهتنا  سدق  کرهش  نارهت  لاسرا   :: سردآ سردآ
یسابع 09133712338 یفطصم  یاقآ 

 - یربکا یاقآ  یقوثو و 021-88084686  مناخ   88086145-021 :: 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

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 2525

LEDLED  فرصم فرصم مکمک   یاهپمال   یاهپمال اباب   ینیزگیاج   ینیزگیاج وو   رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور حالصا   حالصا تهج   تهج یراذگ   یراذگ هیامرس   هیامرس یمومع   یمومع ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 2626

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

gsrw.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5676252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاب هدلگنج  تیاس  ینتب  لئاح  راوید  رباعم و  یسرتسد ، هداج  ثادحا  تافیرشت : کرت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هنیزه دروآرب  نازیم 

لایر  84995648362

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

نادمه ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش ات  هبنش 1401/06/28   - : 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

برغرهپس  :: عبنم تعاس 14:00عبنم ات  هبنشراهچ 1401/07/07   - : 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674581 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 8  سار  هبنشجنپ 1401/07/10   - 1401/07/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ یقرب  یدالوف  چناپ  لور  بصن  هیهت و  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تیاغل :ا1401/06/21 تلود کینورتکلا  داتس  هناماس  رد  شیامن  خیرات  1401/06/21 هبنشود زور   (: داتس  ) تلود کینورتکلا  هناماس  رد  یهگآ  پاچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 1401/07/07

یزادرپراک هریاد  نادمه  - ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما   :: سردآ سردآ

38370002-238371001-081 :: 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

یتاقبط5675150 گنیکراپ  یزاس 3  دنمشوه  هژورپ  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 15)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تیاس تیاس ینتب   ینتب لئاح   لئاح راوید   راوید وو   رباعم   رباعم یسرتسد ، ، یسرتسد هداج   هداج ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 2727

دوخ دوخ یقرب   یقرب یدالوف   یدالوف چناپ   چناپ لور   لور بصن   بصن وو   هیهت   هیهت راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 2828

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج دادماب   :: عبنم :: 1401/07/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5675027 :: هرازه هرازه :: 1401/07/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم یرادرهش  یناشن و  شتآ  هاگ  ریمعت  یربرفاسم ،  لانیمرت  یرادرهش (  یاه  نامتخاس  یتراظن  یاه  نیبرود  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 10.216.550.000  غلبم 

هام دادرارق 4  تدم 

هب تبون  ود  رد  یهگآ  جرد  هنیزه  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 600.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا راتخم  اهداهنشیپ  مامت  ای  کی  در  رد  یرادرهش.دشابیم  هصقانم  هدنرب  هدهع 

نامتخاس مراهچ  هقبط  رد  عقاو  تاسلج  نلاس  اه  داهنشیپ  شیاشگ  لحم  و  داتس )  ) تلود کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  دانسا  لیوحت  تفایرد و  لحم   :: سردآ سردآ
رهشوب ردنب  یرادرهش  یزکرم 

 - یزکرم یرادرهش  یرادرهش -  نادیم  رهشوب -  : سردآ : فلا تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  راذگ  هصقانم  هاگتسد  تاعالطا 
نفلت 07733340571 نامیپ  روما  هرادا  مود -  هقبط 

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 02141934 و  زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.ir www.Bushehr.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

ناتسزوخ ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  لوا  تبون  یهگآ  جرد  خیرات  زا   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
15:30

زاغآرس  :: عبنم تعاس 15:30عبنم یرادا  تقو  نایاپ   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5675173 :: هرازه هرازه :: 1401/07/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ ناتسا  حطس  رد  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

روشک کیتامروفنا  یاروش  زا   cctv همانیهاوگ لایر -  غلبم 1.800.000.000  یزکرم  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اتفا همانیهاوگ  تاعالطا  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  تیلاعف  یهاوگ  اب 

هرادا هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ

نامیپ اهدادرارق و  روما   06133330277 - 06133368787 :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5674639(CGS) راشف لیلقت  هاگتسیا  هب  طوبرم  کینورتکلا  تظافح  متسیس  هحفص 8)بصن  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

نامتخاس نامتخاس یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2929

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 74 ھحفص 21 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rfpsuseubdk94?user=37505&ntc=5675027
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5675027?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/u8y8r8dgp4f5e?user=37505&ntc=5675173
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5675173?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

یروبع5675581 طخ  یارب 4  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا 18  هار  بصن و  هحفص 15)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 17 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا ناریا  تفن  یلم  تکرش  تسارح  زا  هیدأت  نتشاد   ) گراخ هریزج  نزاخم  تیریدم   DCS متسیس همانرب  حالصا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( .تسا

1101091645001708 زاین :  هرامش 
ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/12/25 زاین :  خیرات 
کراخ هریزج  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( .تسا یمازلا  ناریا  تفن  یلم  تکرش  تسارح  زا  هیدأت  نتشاد   ) گراخ هریزج  نزاخم  تیریدم   DCS متسیس همانرب  حالصا   :: 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

36362698-031  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نزاخم نزاخم تیریدم   تیریدم   DCSDCS متسیس   متسیس همانرب   همانرب حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 3131

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   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5675074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0007548012  هرامش  یطابترا ) هکبش  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985004294 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زادرپ مایپ  یطابترا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناهیک  یتراجت  مان  یددع  نتراک 1   KS41 لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5675115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط   ISE رازفا مرن  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000182 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم و هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   ESET Endpoint Protection Standard سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا 
هتسب 1 دادعت : 

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

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  هطوبرم  سانشراک  دات 

وجزار یاقا  61023978

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

61023163-021  ، 61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   ISEISE  رازفا رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3333

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

5675134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویسپ تاموزلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004089000051 زاین :  هرامش 

درونجب هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   PANDUIT یتراجت مان  هکبش  تاطابترا  یشک و  لباک  تهج  هنایار  ویسپ  تازیهجت   FZ تاعطق هعومجم  الاک :  مان 

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع 
تس 1 دادعت : 

1401/06/26 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

: هک دنشاب  هتشاد  هجوت  مرتحم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب تسویپ  لیاف  قباطم  تسیاب  یم  الاک  تاصخشم  هدوب و  هباشم  اهدک  ناریا  یمامت  -1

.دشاب یم  مرتحم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  الاک  لاسرا  هنیزه  -2
.دسر یم  تخادرپ  هلحرم  هب  هاگشناد  ینف  سانشراک  دات  زا  دعب  روتکاف  غلبم  -3

9453155111 یتسپ :  دک  نیارفسا ،  درونجب –  هداج  رتمولیک 4  درونجب –  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32221000-058  ، 32201000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32410700-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تاطابترا   تاطابترا وو   یشک   یشک لباک   لباک تهج   تهج هنایار   هنایار ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت   FZFZ تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تبرت یکشزپ  مولع  هیردیح  تبرت  نیسح  ماما  ناتسرامیب   :: 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 10 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5675526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم هناماس  اب  هارمه  یجنسرظن  یکینورتکلا  کسویک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092307000097 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  یکشزپ  مولع  هیردیح    تبرت  نیسح  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  - 

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

1401/07/10 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع ی  رب  بصن  لمح و  هنیزه  دشاب ، یم  هطوبرم  سانشراک  دیئات  اب  الاک و  لیوحت  زا  دعب  ههامود  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب  IMED رد تبث  دیاب  یاه  تکرش 

9516915169 یتسپ :  دک  ع ، )  ) نیسح ماما  ناتسرامیب  دهشم -  هب  هیردیح  تبرت  هداج  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52226011-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5675604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه هناسر  رد  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  یاهدادیور  رابخا و  یا  هناسر  یاوتحم  باتزاب  دیلوت و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005115 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/07/10 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

31317240-077  ، 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

هطوبرم هطوبرم هناماس   هناماس اباب   هارمه   هارمه یجنسرظن   یجنسرظن یکینورتکلا   یکینورتکلا کسویک   کسویک ناونع : : ناونع 3535

اهاه هناسر   هناسر ردرد   یبونج   یبونج سراپ   سراپ زاگ   زاگ عمتجم   عمتجم تکرش   تکرش یاهدادیور   یاهدادیور وو   رابخا   رابخا یایا   هناسر   هناسر یاوتحم   یاوتحم باتزاب   باتزاب وو   دیلوت   دیلوت تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 74 ھحفص 26 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mpmjrw2ehmh8f?user=37505&ntc=5675526
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5675526?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/l7ggd6xgfv8pa?user=37505&ntc=5675604
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5675604?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: 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

5675733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ابیاس ایاجس و  یاههناماس  یربهار  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005345000045 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

زور 200 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.کیتامروفنا یلاع  یاروش  زا  یدنب  هبتر  یهاوگ  هئارا  موزل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  رد  یمومع  تاصخشم  تامدخ و  حرش 

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

42581423-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ابیاس ابیاس وو   ایاجس   ایاجس یاههناماس   یاههناماس یربهار   یربهار وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 74 ھحفص 27 
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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: 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

5675775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، ایاجس یتاعالطا  عماج  هناماس  یتاعالطا  یاه  کناب  راتخاس  نیناوق  اهدنیارف و  راک  شدرگ  ندرک  رادهمانسانش  یزاسدنتسم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هداد هاگیاپ  راتخاس  ابیاس و 

1101005345000044 زاین :  هرامش 
نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 

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

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

کیتامروفنا یلاع  یاروش  زا  هرداص  یدنب  هبتر  یهاوگ  دوجو  موزل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ یمومع  تاصخشم  تامدخ و  حرش  قبط 

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

42581423-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

،، ایاجس ایاجس یتاعالطا   یتاعالطا عماج   عماج هناماس   هناماس یتاعالطا   یتاعالطا یاه   یاه کناب   کناب راتخاس   راتخاس نیناوق   نیناوق وو   اهدنیارف   اهدنیارف راک   راک شدرگ   شدرگ ندرک   ندرک رادهمانسانش   رادهمانسانش وو   یزاسدنتسم   یزاسدنتسم ناونع : : ناونع
هداد هداد هاگیاپ   هاگیاپ راتخاس   راتخاس وو   ابیاس   ابیاس

3838

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

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

زا 74 ھحفص 28 
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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: 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

5675997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ابیاس ایاجس و  یاههناماس  هعسوت  تارغت و  داجیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005345000047 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

زور 200 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.کیتامروفنا یلاع  یاروش  یدنب  هبتر  یهاوگ  هئارا  موزل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ یاه  لیاف  رد  یمومع  تاصخشم  تامدخ و  حرش 

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

42581423-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ابیاس ابیاس وو   ایاجس   ایاجس یاههناماس   یاههناماس هعسوت   هعسوت وو   تارغت   تارغت داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 3939

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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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: 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

5676162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ابیاس ایاجس و  یاههناماس  تخاسریز  یزاس  هدامآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005345000046 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

زور 200 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کیتامروفنا یلاع  یاروش  زا  یدنب  هبتر  یهاوگ  هئارا  موزل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ یاه  لیاف  رد  هدننک  نیمات  یمومع  طیارش  تامدخ و  حرش 

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

42581423-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: 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

5675483 ( ات 11  1  ) یاه کولب  یزاس  دنمشوه  متسیس  هحفص 30)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ددرت5676150 لرتنک  عماج  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسهیهت ،  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 56) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ابیاس ابیاس وو   ایاجس   ایاجس یاه   یاه هناماس   هناماس تخاسریز   تخاسریز یزاس   یزاس هدامآ   هدامآ ناونع : : ناونع 4040
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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 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

5675229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سولاچ دابآ  نزرم  یتعنص  کرهش  ژاپمپ  نزخم و  ود  جنس  حطس  نویساموتا  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001297000100 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه هاگورین  هکبش و  ای  دس  زا  یرادهگن  یرادرب و  هرهب  سیورس :  مان 

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

سولاچ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هپس کناب   :: 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   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5675268 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیافرد  یتساوخرد  ینف  طیارش 

دشاب یم  چنیا  زاین 24  درومروتینام  زیاس  هباشم و  دک  ناریا 
1101030342000035 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  سوتنپ  یتراجت  مان   in 22 زیاس  22DS24 لدم یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 38 دادعت : 
1401/06/27 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134846968 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  بعش  تیریدم  نامتخاس  یهیقف  دیهش  ناتسرامیب  بنج  دنز  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36286530-071  ، 32301530-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32304861-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص کرهش   کرهش ژاپمپ   ژاپمپ وو   نزخم   نزخم ودود   جنس   جنس حطس   حطس نویساموتا   نویساموتا یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4141

زاین  2424 زاین درومروتینام   درومروتینام زیاس   زیاس وو   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ لیافرد   لیافرد یتساوخرد   یتساوخرد ینف   ینف طیارش   طیارش دشاب   دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهعب   هدهعب لمح   لمح هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   چنیا   چنیا

4242
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رهشوب ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون 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

5675483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتشد ناتسرهش  نکسم  یلم  تضهن  هژورپ  زاف 1   ( ات 11  1  ) یاه کولب  یزاس  دنمشوه  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004213000232 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  رهشوب ،  ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  نامزاس  ارهز -  غاب  یرتنالک 11  یوربور  یرهطم -  نابایخ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7514915443

01111111-077  ، 33559857-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554347-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5675661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/03 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
vfdb4030 لدم  delta کرام یکینورتکلا  تینوی  ناونع : 

14012142 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/09/14 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( 1 11 1 اتات     11  ) ) یاه یاه کولب   کولب یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4343

vfdb4030vfdb4030 لدم   لدم   deltadelta کرام   کرام یکینورتکلا   یکینورتکلا تینوی   تینوی ناونع : : ناونع 4444
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52454970 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/06/27هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/06/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5675788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلو رپمآ 250  چیئوس 5  ورکیم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
3 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 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

5674793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناقوف یاه  هقبطو  تشدنایم  نوب  هبعش  یلم  کناب  یکیناکم  تاسیسات  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001195000008 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هام 1 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

، کناتو پمپ  بصنو  یناسربآ  شیامرس ، یشک  هلول  ، یناسربآ یشک  هلول  شیامرگ ، یشک  هلول  یکیناکم  تاسیسات  یارجا  یناسنا و  یورین  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناقوف ینوکسم  یاه  هقبط  تشدنایم و  نوب  هبعش  یلم  کناب  یناشن  شتآ  تسازگا و  هیوهت و  اه ، روتایدار  بصن   ، تالآریش نادوان ، 

8136634179 یتسپ :  دک  یزوریپ ،  لته  بنج  تلود  هزاورد  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220610-031  ، 32226025-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222902-031 :: 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

تلو تلو   250250 رپمآ   رپمآ   55 چیئوس   چیئوس ورکیم   ورکیم ناونع : : ناونع 4545

کناب کناب یکیناکم   یکیناکم تاسیسات   تاسیسات یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4646
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ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5674964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

f@G متسیس ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000433 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FHS لدم هداتسیا  قیرح  ءافطا  نالعا و  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

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

 . دشاب یم  دیرخ  تیولوا  رد  یناریا  یالاک  تسیمازلا .  ینف  داهنشیپ  تسویپ  ددرگ .  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31922394-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: 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 ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا رگشیامن   رگشیامن لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 4747
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نامرک ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5676110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003439000006 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هرادا  لحم  ات  لمح  هنیزه  - دنشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  سانجا  - تسیمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
روتکاف  1 دادعت : 

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

هاگتسد  لاوریاف 1  یتراکمیس  ریگدزد 
ددع میساب 9  یمشچ 

ددع  دود 9  روتکتد 
ددع  وگدنلب 1 

یهگا لصا  رد  لماک  تاعالطا  ..و  ددع  وگدنلب 1  سکاب 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا  - تسویپ لیاف  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618717313 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  ملعم  لپ  افش و  هارراهچ  لصاف  دح  یروهمج  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32132928-034  ، 32133326-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32133928-034 :: 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  2323   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

وگدنلب وگدنلب سکاب   سکاب وگدنلب -  -  وگدنلب دود -  -  دود روتکتد   روتکتد میساب -  -  میساب یمشچ   یمشچ لاوریاف -  -  لاوریاف یتراکمیس   یتراکمیس ریگدزد   ریگدزد ناونع : : ناونع 4848
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دهشم یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401-06-19-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5674554 :: هرازه هرازه تعاس 14:30دکدک    - 1401/06/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401-1402 یا  هنایار  تازیهجت  هکبش و  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر  لقادح  هتشر -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
...و هبتر  دقاف   - main frame رازفا تخس  ینابیتشپ  هیارا  کیتامروفنا -  ناراکنامیپ - 

ینابیتشپ روما  موس  هقبط  دابا  لیکو  هیشاح  وجشناد  نیزنب  پمپ  زا  لبق  هقبط  دیفس 8  نامتخاس  دابا 33  لیکو  شبن   :: سردآ سردآ

09359407969 :: نفلت :: ets.mashhad.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

1401140 1 -- 14021402 لاس   لاس یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت وو   هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هپس کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5674557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم ناجنسفر 7320  cat 6 هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم ییاوه 7000 جوز  نامرک 4 نفلت 06  لباک 

09131954750 هدازیلع یاقآ  یگنهامه : تهج  سامت  هرامش 
1101000476000057 زاین :  هرامش 

هپس کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یاهلباک یدیلوت  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف  نفلت  دربراک   4x2 mm^2 عطقم حطس   PVC ییاوه رادلیوف  یتارباخم  لباک  الاک :  مان 

لمآ یتارباخم 
رتم 7000 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
عمتجم یمالسا  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  ناجنسفر  یتعنص  عمتجم  یتراجت  مان  نتراک   G 10 لدم  m 305 لوط  UTP دلیش نودب   CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

ناجنسفر یتعنص 
نتراک 7320 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یلخاد ،   31343600 نفلت  - هپس کناب   3 هرامش نامتخاس  - سراپ لته  یوربور  - یمالسا یروهمج  رولب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7613734158

31343600-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31343600-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cat 6cat 6 هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 5050

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

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/19 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5674795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تفش هلحم (  ریصن  ربوچ و  باروگرس  دمحا  ریسم   uso هژورپ یرون  ربیف  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
8,394,000,000  : دروآرب غلبم 

33  / 000 / 000  : هدرپس غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 3 ینامیلس ، مساق  جاح  دیهش  رادرس  نامتخاس  راسلگ ، هارراهچ  تشر ،  :: سردآ سردآ

01332132392  - 32132330 :: نفلت :: WWW.GILAN.TCI.IR و WWW.TCI.IR ونفلت تیاسبو تیاسبو
HTTP://IETS.MPORG.IR

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5674836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ناجنسفر تکرش  ای  یدنق  دیهش  دنرب   ) دلیف هلژ  یلاناک   06 جوز لباک 50 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000674 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DDFPCLCSCD5MM لدم  m 5 لوط دم 50  یتلام   LC-SC دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 350 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  حبحص  زاین  یلک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 09169141669

ههامود تخادرپ 

6165773131 یتسپ :  دک  تفن ،  ناتسرامیب  تفن  کرهش  هداج  یادتبا  هاگدورف  هار  هس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34431306-061  ، 34434142-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

usouso  هژورپ هژورپ یرون   یرون ربیف   ربیف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5151

 ( ( ناجنسفر ناجنسفر تکرش   تکرش ایای   یدنق   یدنق دیهش   دیهش دنرب   دنرب  ) ) دلیف دلیف هلژ   هلژ یلاناک   یلاناک   0606 جوز جوز 5050 لباک   لباک ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارش  حرشب  هلاس  سنسیالو 3  لاوریاف  شزومآو  یزادنا  هارو  بصندیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001028000039 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رها هب  ربیلک  هداج  رتمولیک 20  ردروکذم  عمتجمرد  شزومآو  یزادنا  هار  بصن  هارمه  هب  هلاس  نیالنآ 3 سنسیالاب   Fortigate 100F لاوریاف هاگتسد  کی  - 

یتسویپ حرش  ساسارب.دشابیم 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

ربیلک رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیدرگ دهاوخ  مادقا  هیوست  هب  تبسن  ییراکزور  شزومآو 10 لیوحت  بصنزا  سپو  دشابیم  یمازلا  هناماسردروتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 14155-3 ،  قودنص  یبونج  جرب  کالپ 1713 لالقتسا  امنیس  یوربوررصعیلو  نادیمزارتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1594643118

45286506-021  ، 88912593-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88806758-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاس هلاس سنسیالو  33   سنسیالو لاوریاف   لاوریاف شزومآو   شزومآو یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصندیرخ   بصندیرخ ناونع : : ناونع 5353
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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   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5675055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0007548008  هرامش  ریافیتکر ) رژراش   ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985004293 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم کینورتکلا  هیذغت  عبانم  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   RM220800 دک  A 800 نایرج تدش   V 220 ژاتلو یتارباخم  یتعنص و  دربراک  ریافیتکر  رژراش  الاک :  مان 
یپ سا  یپ  یتراجت  مان  کینورتکلا  هیذغت  عبانم  دیلوت  هدنزاس 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/30 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریافیتکر ریافیتکر رژراش   رژراش ناونع : : ناونع 5454

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

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

زا 74 ھحفص 40 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9pd7af5marb4d?user=37505&ntc=5675055
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5675055?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5675059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امتح دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0007548013  هرامش  چوس )  بای  ریسم  تیک  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب 

1101093985004292 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT-270S KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/07/30 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چوس چوس اتید   اتید هکبش   هکبش لدبم   لدبم چوس -  -  چوس بایریسم   بایریسم تیک   تیک ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( وکیاوزیا )

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   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5675233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا   ) تسویپ ینف  تاصخشم  حرش و  قبط  زاف ) کت  تلو   AC (220 یاهولبات دیرخ Switch Board Main AC و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا هباشم 

1101092297001010 زاین :  هرامش 
ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   ALTAI یتراجت مان   A8 لدم دنلب  درب  یطابترا  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هریغ  تارغت و  یهگآ  یتبث - یهگآ  باسح - هرامش  هریدم - تایه  یاضعا  یتیوه  کرادم  همانساسا - روتکاف - شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

( ، ناریا لحاس  ارف  عیانصو  یزاس  یتشک  عمتجم  تکرش   ) ییایرد عیانص  عمتجم   - سابعردنب برغ  یرتمولیک   37 سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7934174715 یتسپ :  دک 

32571025-076  ، 32571193-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32571152-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( زاف زاف کتکت   تلو   تلو   AC (220AC (220 یاهولبات   یاهولبات وو     Switch Board Main ACSwitch Board Main AC  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 5656
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یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5675414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Sophos AP 30 لدم : تنیوپ  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003012000109 زاین :  هرامش 

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   SOPHOS یتراجت مان   XG لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-3 .تسا یمازلا  هدننک  نیمات  ابش  باسح  هرامش  یداصتقا و  دک  هئارا  - 2 .دوش هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام رثکادح 2  روتکاف  باسح  هیوست  - 4( هس یفنم  هقبط  رد  عقاو  رابنا  ولج   ) نامزاس لحم  رد  لیوحت 

1416753941 یتسپ :  دک  کالپ 17 ،  قشمد - نابایخ  یبونج -  نیطسلف  زرواشک - راولب  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84491205-021  ، 88804379-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88893852-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Sophos AP 30Sophos AP 30 لدم : : لدم تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 5757

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

5675637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دنشابیم هباشم  اهدک  ناریا   ) تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  طیارش و  قفو  هکبش  تکوس  لباک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001070000220 زاین :  هرامش 

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان   CAT5E UTP لدم هکبش  نوتسیک  تکوس  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

دهشم لباک  میس و  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEC11801 درادناتسا هرامش  هرقرق   m 500 لوط  CAT6 SFTP لدم یسم  دلیش  هکبش  لباک  الاک :  مان 
هرقرق 5 دادعت : 

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

.دامرف هعلاطم  تقد  هب  ار  تسویپ  لیاف  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یرتم  لور 500  لماش 5  لباک 
.دشاب یمن  لوبق  دروم  یجراخ  یالاک 

1996836111 یتسپ :  دک  یمسای ،  دیشر  نابایخ  دامادریم -  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85162391-021  ، 85160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85169-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دنشابیم دنشابیم هباشم   هباشم اهدک   اهدک ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم وو   طیارش   طیارش قفو   قفو هکبش   هکبش تکوس   تکوس وو   لباک   لباک ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  مسیلوباتم  ددغ و  مولع  هاگشهوژپ   :: 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   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5675740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  قبط  یراذگ  تمیق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060016000009 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  مسیلوباتم  ددغ و  مولع  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
مزراوخ ناروآ  نف  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   SPOOLER یتراجت مان   550MB/500User لدم 550 / هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713137 یتسپ :  دک  یعامتجا پ10 ،  مولع  هدکشناد  بنج  دمحا  لآ  لالج  نارمچ خ  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88334194-021  ، 88220095-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88220052-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک ناریا   ناریا قبط   قبط یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق ناونع : : ناونع 5959
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نارهت سناژروا  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5675762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روخ تراک  میس  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004439000136 زاین :  هرامش 

نارهت سناژروا  زکرم  هدننک :  رازگرب 
لاصتا هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هنایم  تعنص  لاصتا  هدنزاس  عجرم  کتونیل  یتراجت  مان   ML 141 لدم  4G روخ تراک  میس  اتید  مدوم  الاک :  مان 

هنایم تعنص 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
روشک داسوین  للملا  نیب  طابترا  ناسکین  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   WAVECOM یتراجت مان   M1306B لدم روخ  تراک  میس  اتید  مدوم  الاک :  مان 

WAVECOM هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
عجرم نیچ  هدنزاس  روشک  داسوین  للملا  نیب  طابترا  ناسکین  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   MC یتراجت مان   i110 لدم روخ  تراک  میس  اتید  مدوم  الاک :  مان 

MC هدنزاس
هاگتسد 3 دادعت : 

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

دروم ددع  هس  FDM60 روخ تراک  میس  مدومو  ددع  جنپ  TFI60 روخ تراک  میس  مدوم  - ددع هدزناپ  TFI40 روخ تراک  میس  مدوم  - هباشم اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف شیپ  لاسرا  - ناگیار الاک  لمح  - تاعالطا یروانف  دحاو  دات  تهج  الاک  هنومن  لاسرا  - ههام ود  تخادرپ  - تسا زاین 

1473745881 یتسپ :  دک  کالپ 58 ،  ادخهد -  ربکا  یلع  هچوک  شبن  یبونج -  رهشناریا  نابایخ  یسودرف -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

49231216-021  ، 44896381-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44896347-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شزومآ5674586 لیوحت ، تست و  رهش و  حطس  یریوصت  یتراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و 
لباک هکبش -  اتید  چیئوس  هنایار -  هکبش  زاس  هریخذ  شورف -  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  ، 

...و ییانشور -  روتکژورپ  هتسبرادم -  نیبرود  هکبش - 

هحفص 60) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نزاخم5674632 تیریدم   DCS متسیس همانرب  هحفص 22)حالصا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هنایار5675074 هکبش  هحفص 22)لاوریاف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5675134 تاطابترا  یشک و  لباک  تهج  هنایار  ویسپ  تازیهجت   FZ تاعطق هحفص 22)هعومجم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

روخ روخ تراک   تراک میس   میس مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 6060

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

هکبش5675341 تحت  هحفص 60)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5675483 ( ات 11  1  ) یاه کولب  یزاس  دنمشوه  متسیس  هحفص 30)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هطوبرم5675526 هناماس  اب  هارمه  یجنسرظن  یکینورتکلا  هحفص 22)کسویک  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاه5675775 کناب  راتخاس  نیناوق  اهدنیارف و  راک  شدرگ  ندرک  رادهمانسانش  یزاسدنتسم و 
هداد هاگیاپ  راتخاس  ابیاس و  ایاجس ، یتاعالطا  عماج  هناماس  یتاعالطا 

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هطوبرم5675848 تازیهجت  هارمه  هب  هتسب  رادم  هحفص 60)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ابیاس5675997 ایاجس و  یاههناماس  هعسوت  تارغت و  هحفص 22)داجیا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ابیاس5676162 ایاجس و  یاه  هناماس  تخاسریز  یزاس  هحفص 22)هدامآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5675148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یامد یریگ  هزادنا.ناورولبات  تاغیلبت.خیرات.تعاس  تاناکما  اب.هفرط  کی.فارپرتاو   .. یرختسا دربروکسا  ، هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتمیتناس رد 80  داعبا..طیحم 220 

1101004607000118 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اتت یتراجت  مان  اتت  هدننک  هضرع  عجرم   TSIV ینف هرامش   282x175 cm داعبا  LED دربروکسا الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
نجورب رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ نودب  الاک  دات  مدع  تروصرد  ، یتناراگ یاراد  درادناتسا و  ، تسیمازلا زوجم  هئارا  ، هدنشورف هدهع  رب  هیلخت  لاسرا و  ، یریگراب هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم هداد  تدوع  تراسخ 

8816758916 یتسپ :  دک  نیسح ،  ماما  نادیم  شبن  ناماس - هزاورد  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224755-038  ، 32251000-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32241016-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرختسا یرختسا دربروکسا   دربروکسا ناونع : : ناونع 6161

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض تساوخ  رد  قبط  ( 31) ددع کی  یس و  1NLED7740-S لدم تاو  رونیزام 140  سکولیتپا   LED روتکژورپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000528 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سوت ولبات  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  رون  یزام  یتراجت  مان   M311NLED7840 لدم  W 140 ناوت سکولیتپا  ینابایخ  یروتکژورپ   LED غارچ الاک :  مان 

ددع 36 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههامکی تخادرپ  هدنشورف  هدهعب  لمح  ددع  جنپ  رون  زاب  شخپ  نرتاس  لدم  یباتهم  رون  یزام  ید  یا  لا  تاو  روتکژورپ 230   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623375-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5674580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رایس تباث و  نیزوت  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003469000068 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لقنو لمح  ینابیتشپ  یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819613831 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  یوربور  تشدلگ -  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-066  ، 33408030-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403808-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاو تاو   140140 رونیزام   رونیزام سکولیتپا   سکولیتپا   LEDLED  روتکژورپ روتکژورپ ناونع : : ناونع 6262

رایس رایس وو   تباث   تباث نیزوت   نیزوت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363

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

5674707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درز یکیفارت  گنر  هکشب  دیفس و 2  یکیفارت  گنر  هکشب   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092750000016 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  جونهک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کال انوم  گنر  هدننک  هضرع  عجرم  کال  انوم  یتراجت  مان   kg 250 هکشب گنر 2802  دک  درز  تام  درس  یکیلیرکآ  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

هکشب 4 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

جونهک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7881953377 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  راولب  جونهک  جونهک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43203012-034  ، 43232111-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43232111-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جونهک 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 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

5674761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیفس یکیفارت  گنر  هکششب  درز و 2  یکیفارت  گنر  هکشب   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092750000015 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  جونهک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یهللا تمعن  اضر  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یهللا  تمعن  دنمرنه  ییایمیش  عیانص  یتراجت  مان   Lit 220 یزلف هکشب  یکیفارت  گنر  صوصخم  رنیت  الاک :  مان 

هکشب 4 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

جونهک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7881953377 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  راولب  جونهک  جونهک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43203012-034  ، 43232111-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43232111-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درز درز یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر هکشب   هکشب   22 وو   دیفس   دیفس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر هکشب   هکشب   22 ناونع : : ناونع 6464

دیفس دیفس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر هکششب   هکششب   22 وو   درز   درز یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر هکشب   هکشب   22 ناونع : : ناونع 6565

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5675071 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا 3-ش روتکاف  شیپ  تسویپ  دشابیم 3- هباشم  دک  ناریا  تسویپ 2- تاصخشم  اب  یسرپ  لودج  یسرپ و  شوپفک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینسحلاوب سامت 09183619842

1101000357000028 زاین :  هرامش 
کارا یکشزپ  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

نوتب مرف  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   500x500 mm یسرپ لودج  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهعرب  یربراب  هنیزه  -3 روتکاف رودص  زا  دعب  هام  تخادرپ 2 خیرات  دسرب 2- هطوبرم  سانشراک  دات  لحم و  رد  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3848176941 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هدکشناد  جیسب  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34173524-086  ، 34173535-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34173513-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسرپ یسرپ لودج   لودج وو   یسرپ   یسرپ شوپفک   شوپفک ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جنخ یرادرهش   :: 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 19 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5675106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب لایر  غلبم 340000000  هب  یباسحیذ  رابتعا  اب  رتمیتناس  زیاس 5*90*33  یکشم  درز و  یکیتسالپ  ینابایخ  ریگ  تعرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.الاک هدنشورف  اب  لمح  هیارک  .یدقن  تروص 

1201005020000001 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  جنخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هدنشورف اب  لمح  هیارک.یدقن  تروص  هب  لایر  غلبم 340000000  هب  یباسحیذ  رابتعا  اب  رتمیتناس  زیاس 5*90*33  یکشم  درز و  یکیتسالپ  ینابایخ  ریگ  تعرس  - 
.الاک

( یشرافس ) یتعنص یروآرف  دیلوت و  الاک :  هورگ 
ددع  125 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7443158311 یتسپ :  دک  جنخ ،  یرادرهش  تلاسر -  نابایخ  جنخ -  ناتسرهش  سراف -  ناتسا  جنخ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52622339-071  ، 4522340-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

4522339-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوریش یرادرهش   :: 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   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5675141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  قباطم  ولیک  رادقم 800  هب   T.T775 رنیت نت و  رادقم 6  هب   T.P787 یئزج کت  درس  کیفارت  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096037000005 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  دوریش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ییایمیش یاه  هدروارف  ریاس  دیلوت  سیورس :  مان 

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

نباکنت رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ دانسا  قباطم  ولیک  رادقم 800  هب   T.T775 رنیت نت و  رادقم 6  هب   T.P787 یئزج کت  درس  کیفارت  گنر  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4681398388 یتسپ :  دک  دوریش ،  نباکنت   ناتسرهش  نباکنت ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54376154-011  ، 54376153-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54376150-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشم یکشم وو   درز   درز یکیتسالپ   یکیتسالپ ینابایخ   ینابایخ ریگ   ریگ تعرس   تعرس ناونع : : ناونع 6767

T.P787T.P787  یئزج یئزج کتکت   درس   درس کیفارت   کیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

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

5675286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز رهش  یاه  عطاقت  ییامنهار  یاه  غارچ  هعسوت  یرادهگن و  ریمعت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005220000184 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1402/06/30 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: 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 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

5675591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا دبدجت  ناتسا - یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  یاهولبات  یزاسزاب  تهج  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000286 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 : 
1401/06/27 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش یاه   یاه عطاقت   عطاقت ییامنهار   ییامنهار یاه   یاه غارچ   غارچ هعسوت   هعسوت وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت ، ، ریمعت ناونع : : ناونع 6969

ناتسا ناتسا یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم یاهولبات   یاهولبات یزاسزاب   یزاسزاب تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070

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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اردص دیدج  رهش  نارمع   :: 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   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5675609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هام  ارجا 12  تدم  اردص - رد  رباعم  حطس  رهش و  یاه  یدورو  یشک  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001041000044 زاین :  هرامش 

اردص دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

رتمولیک 5 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  یمازلا  اهب  زیلانا  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  دناب  ار و  هتشر  رد  هبتر  هئارا 

.دشاب یم  لاس 1401  لوا  ههام  هس  لیدعت  یانبم  صخاش 

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

6410476-0711  ، 36411979-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36410476-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  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   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5675870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ ربارب  تاقلعتم  اب  کف 640  لدم  برد  لرتنک  دنبهار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003635000038 زاین :  هرامش 

دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   Z-E-R لدم یکیلوردیه  یتینما  دنب  هار  الاک :  مان 

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

رهشهب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشاب  یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  دابآریما و  ردنب  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4854193555 یتسپ :  دک  دابآ ،  ریما  ردنب  زرمغاز -  رهشهب -  رهشهب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34512334-011  ، 34623001-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34623006-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   هام   هام   1212 ارجا   ارجا تدم   تدم اردص - - اردص ردرد   رباعم   رباعم حطس   حطس وو   رهش   رهش یاه   یاه یدورو   یدورو یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7171

برد برد لرتنک   لرتنک دنبهار   دنبهار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5676007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیبسالگ عیرس -  رنیت  درز -  یکیفارت  درس  گنر  دیفس -  یکیفارت  درس  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوب دهاوخ  یمالسا " هنازخ  دانسا   " لحم زا  دصرد ،)  50) دیرخ غلبم  زا  یشخب  تخادرپ 

1101001398000156 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کال انوم  گنر  هدننک  هضرع  عجرم  کال  انوم  یتراجت  مان   kg 250 هکشب گنر 2802  دک  درز  تام  درس  یکیلیرکآ  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
هکشب 28 دادعت : 

1401/06/27 زاین :  خیرات 
کال انوم  گنر  هدننک  هضرع  عجرم  کال  انوم  یتراجت  مان   kg 250 هکشب گنر 2800  دک  دیفس  تام  درس  یکیلیرکآ  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

هکشب 8 دادعت : 
1401/06/27 زاین :  خیرات 

ماف یمیش  نموه  هدننک  هضرع  عجرم  لیمج  یتراجت  مان   kg 25 هسیک  G111 دک دیبسالگ  هدننک  قارب  الاک :  مان 
هسیک 140 دادعت : 

1401/06/27 زاین :  خیرات 
داگراساپ یمیش  شیالاپ  هدننک  هضرع  عجرم  داگراساپ  یمیش  شیالاپ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 200 یزلف هکشب  یروف  رنیت  الاک :  مان 

هکشب 10 دادعت : 
1401/06/27 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یتسویپ  کرادم  اب  قباطم  الاک  تاصخشم  عون و 

یلخاد 269  025-37780426 سامت :  نفلت 

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

37780426-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37780424-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لحم لحم زازا   دصرد ،) ،) دصرد   5050 )) دیرخ دیرخ غلبم   غلبم زازا   یشخب   یشخب تخادرپ   تخادرپ دیبسالگ   دیبسالگ عیرس -  -  عیرس رنیت   رنیت درز -  -  درز یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر دیفس -  -  دیفس یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر ناونع : : ناونع
.دوب .دوب دهاوخ   دهاوخ یمالسا " " یمالسا هنازخ   هنازخ دانسا   دانسا ""

7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش 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   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5676014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  لیردراگ  تاریمعت  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001165000033 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9418698751 یتسپ :  دک  یبونج ،  مایق  نابایخ  یادتبا  زومآ -  شناد  یادهش  هارراهچ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32249590-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32247251-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لیردراگ لیردراگ تاریمعت   تاریمعت وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 7474

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5674605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

148166 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

تاموتا ییوشک  برد  بصن  هیهت و  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/05/04 عورش :  خیرات 
1401/05/09 نایاپ :  خیرات 

1401/06/22 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5674621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152838 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

برد دنب  مارآ  کج  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/06/19 عورش :  خیرات 
1401/06/23 نایاپ :  خیرات 

 : - دیدمت خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاموتا تاموتا ییوشک   ییوشک برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7575

برد برد دنب   دنب مارآ   مارآ کجکج   ناونع : : ناونع 7676

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5674734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  یقرب  یا  هرکرک  برد  بصن  هارمه  هب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000275 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یا هرکرک  برد  الاک :  مان 

عبرم رتم  8 دادعت : 
1401/06/27 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یرتشم  هدهع  هب  الاک  هسانش  دک  هئارا  نینچمه  هدوزفا و  شزرا  تایلام و  ، باهذ بایا  هب  طوبرم  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت زکرم  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5674880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت زکرم  یتایلام  روما  لک  هرادا  گنیکراپ  یدورو  برد  لرتنک ) تومیر   ) ندرک کیتاموتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلکنان یاقآ   09123977456 سامت : هرامش 

1101000400000010 زاین :  هرامش 
نارهت زکرم  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

.دشاب یم  یمازلا  اهزوجم  هیلک  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1589614631 یتسپ :  دک  عاعش پ 91 ،  نادیم  ماقم  مئاق  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88381509-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88381509-021 :: 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

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یقرب   یقرب یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

گنیکراپ گنیکراپ یدورو   یدورو برد   برد لرتنک ) ) لرتنک تومیر   تومیر  ) ) ندرک ندرک کیتاموتا   کیتاموتا ناونع : : ناونع 7878

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 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

5675039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  زا  - ههام هیوست 2  - حلاصم اب  لحم  رد  بصن  ددع  کی  ههام  یتناراگ 24 اب  کیتاموتا  یا  هشیش  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا

1101005315000153 زاین :  هرامش 
لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   3x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تمیق هدش  هتساوخ  تاصخشم  هب   - ددرگ دیدزاب  لحم  زا  امتح  تمیق  یراذگراب  لبق   - ددرگ یراذگراب  روتکاف   - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم راکنامیپ  هدهعرب  همیب   - دیراذن طیارش   - دوش هداد 

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

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

هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   زازا   -- ههام ههام 22 هیوست   هیوست  - - حلاصم حلاصم اباب   لحم   لحم ردرد   بصن   بصن ددع   ددع کیکی   ههام   ههام یتناراگ  2424 یتناراگ اباب   کیتاموتا   کیتاموتا یایا   هشیش   هشیش برد   برد ناونع : : ناونع
تسا تسا

7979

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5676150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریداقم تسرهف  اب  قباطم  زردوگیلا  درجورب و  دابآ -  مرخ  یس  یپ  زکارم  رد  ددرت  لرتنک  عماج  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاصخشم  و 

1101001022001032 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هناماس هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وتکادام  یتراجت  مان  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD زودنیو تحت  لرتنک  سسکا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
وتکادام دنمشوه 
هتسب 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33429888-066  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

برد5675870 لرتنک  دنبهار  هحفص 48)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک عماج   عماج متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 8080

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 37/1401/س یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

qazvin.tci.ir :: عبنم تعاس 15عبنم ات  رثکادح   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیفیرش  رابنا  هتسب  رادم  نیبرود  یاه  متسیس  یناسرزورب  اقترا و  ییاجر -  دیهش  تارباخم  زکرم  نیبرود  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 560.200.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقطنم تارباخم  یداتس  نامتخاس  نیوزق  یامیس  ادص و  نامتخاس  یقرش  علض  نایزورون  نابایخ  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  راولب  یاهتنا  نیوزق   :: سردآ سردآ
نیوزق

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 8181

 - - شورف شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ وو   یتناراگ   یتناراگ شزومآ ،  ،  شزومآ لیوحت ، ، لیوحت وو   تست   تست وو   رهش   رهش حطس   حطس یریوصت   یریوصت یتراظن   یتراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
...و ...و ییانشور -  -  ییانشور روتکژورپ   روتکژورپ هتسبرادم -  -  هتسبرادم نیبرود   نیبرود هکبش -  -  هکبش لباک   لباک هکبش -  -  هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش زاس   زاس هریخذ   هریخذ

8282
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زا سپ  تامدخ  یتناراگ و  شزومآ ،  لیوحت ، تست و  رهش و  حطس  یریوصت  یتراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یتسویپ هتسبرادم  نیبرود  هناماس  حرط  طیارش  قبط  شورف ( 

1101005643000024 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  درجالیم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارهت شیدنا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   MSA لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/23 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SD2008 لدم تروپ  لانرتنیا 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1684A لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/23 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DSL15EGY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT.5e دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/06/23 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DSL15EBO16 لدم  m 5 لوط  UTP CAT.5e دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

هتفات هدننک  هضرع  عجرم   AVIGILON یتراجت مان   8.0MP_HD_DOME_360 لدم کرحتم  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/06/23 زاین :  خیرات 
سیمیترآ تراجت  نابات  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  لاشرام  یتراجت  مان   ME-129 لدم تساک  کی  یاراد  توص  شخپ  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

فیعض ژاتلو   PVC شکور سنج   PVC قیاع سنج  هتشر 3  دادعت   3x1 mm^2 عطقم حطس  درگ  لکش  یسم  یداه  سنج  فاطعنا  لباق  قرب  لباک  الاک :  مان 
سوط نشور  لباک  میس و  دیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یفالک  هتسب   m 100 لوط

هتسب 200 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

یدیفح نازرب  هدننک  هضرع  عجرم   NINGBO CHINA یتراجت مان   ZY-2006 لدم  W 150 ییانشور روتکژورپ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/23 زاین :  خیرات 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناجیمک رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طیارش قبط  شورف (  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  شزومآ ،  لیوحت ، تست و  رهش و  حطس  یریوصت  یتراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یتسویپ هتسبرادم  نیبرود  هناماس  حرط 

3855165446 یتسپ :  دک  جع ، )  ) رصع یلو  نابایخ  درجالیم -  رهش  کارا  ناجیمک ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35554204-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35553055-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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سراف یا  هقطنم  بآ   :: 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   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5674898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  دنمشوه و  تظافح  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000019000027 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  ریداقم  تسرهف  حرش  هب  الاک  تاصخشم  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/06/23 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رادم نیبرود  دنمشوه و  تظافح  تازیهجت  دیرخ  تباب  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  مالعتسا ، رد  تکرش  طیارش  ساسا  رب  تسیاب  یم  نارگ  هصقانم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن هئارا  تسا ، هدیدرگ  یراذگراب  تسویپ  ریداقم  تسرهف  حرش  هب  هک  هتسب 

7143683685 یتسپ :  دک   ، www.FRRW.IR زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250702-071  ، 32252094-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32252073-071 :: 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

یوضر ناسارخ  ناتسا  دهشم  ناتسرهش  یتسیزهب  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5674979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایانیبان صوصخم  شخپ  طبض و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000047000202 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کالفا ناگرزاب  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MP یتراجت مان   MOC لدم  GB 4 تیفرظ یبیج   mp3 player شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 100 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا هنومن  لاسرا  تسویپ -  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9144699575 یتسپ :  دک  تجهب 8 و 10 ،  لصاف  دح  - تجهب ...ا  تیآ  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32232963-051  ، 32230991-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230990-051 :: 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 وو   دنمشوه   دنمشوه تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383

نایانیبان نایانیبان صوصخم   صوصخم شخپ   شخپ وو   طبض   طبض ناونع : : ناونع 8484
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ناتسرل ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5675042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  هب  رگید  مالقاو  یناریا  دنرب  زاویت  IP لسکیپاگم ای 4  نیبرود 5  ددع  دیرخ 22  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091105000010 زاین :  هرامش 

زردوگیلا ع   قداص   رفعج  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  هب  رگید  مالقاو  یناریا  دنرب  زاویت  IP لسکیپاگم ای 4  نیبرود 5  ددع  دیرخ 22  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  22 دادعت : 

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

.دننک یراذگراب  ههام  یدقن و6  تمیق  هارمه  هبار  دوخ  روتکاف  مرتحم  یاه  هدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6861886486 یتسپ :  دک  قداص ع ،  رفعج  ماما  ناتسرامیب  یزار  نادیم  زردوگیلا  ناتسرل  زردوگیلا ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43328889-066  ، 43323092-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43328889-066 :: 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

یقرش ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5675198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایم قرب  رابنا  هتسب ) رادم  نیبرود   ) دنمشوه تظافح  متسیس  بصن  تایلمع  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005090000154 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  هتشاذگ  رانک  مالعتسا  دنور  زا  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  یتساوخرد  کرادم  هیلک  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5156938888 یتسپ :  دک  راکلگ ،  نابایخ  رایرهشداتساراولب - زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33283514-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33283539-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاویت زاویت IPIP لسکیپاگم   لسکیپاگم   44 ایای     55 نیبرود   نیبرود ددع   ددع   2222 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585

(( هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  ) ) دنمشوه دنمشوه تظافح   تظافح متسیس   متسیس بصن   بصن تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذا  یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5675341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تحت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000218000143 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 18 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هئارا  تمیق  یتسویپ  کرادم  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناتسا ،  یتسیزهب  لک  هرادا  یرغضا -  رقاب  دمحم  دیهش  نابایخ  قنهب 1 -  تماما -  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719973651

33483903-044  ، 33379984-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33378384-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یزرواشک  داهج   :: 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 20 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5675598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم تازیهجت  هارمه  هب  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003107000598 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نوتیارب  یتراجت  مان   UVR7TJ08RM-D58G لدم هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  تسویپ  / تسا هدننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7143686166 یتسپ :  دک  سراف ،  یزرواشکداهج  نامزاس  مرا  نابایخ  لوا  یدازآ  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2172496-071  ، 32272180-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32299029-071 :: 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

هکبش هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8787

هطوبرم هطوبرم تازیهجت   تازیهجت هارمه   هارمه هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رزخ یایرد  نایهامسات  یللملا  نیب  تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5675774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم اب  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091422000005 زاین :  هرامش 

رزخ یایرد  نایهامسات  یللملا  نیب  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   SM-IP2414H-WSFR لدم  dB 120 یعقاو  WDR اب بشرددید   Mp 2 دنمشوه  mm 2/8 تباث زنل   Sony تلوب هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نارامیس هدننک  هضرع  عجرم  نارامیس 
ددع 11 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
نارامیس یتراجت  مان   SM-IP5414H-WFR لدم  dB 120 یعقاو  WDR اب بش  رد  دید   Mp 5 دنمشوه  mm 2/8 تباث زنل  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نارامیس هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 10 دادعت : 

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

.تسا دات  دروم  دنشاب  هدرک  دیدزاب  رسکباچ  هاگتسیا  هسسوم و  زا  هک  تشر  رهش  لخاد  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب نایهامسات  هسسوم  تسارح  دات  دروم  دیاب  هدننک  نیمات 

دشاب هتشاد  ربتعم  بسک  هناورپ  دیاب  هدننک  نیمات 

 : یتسپ دک  رزخ ،  یایرد  نایهام  سات  یللملا  نیب  تاقیقحت  هسسوم  - یتشهب دیهش  تالیش  بنج  - یجاقاش - رگنس تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4338133986

34533721-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34533722-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم اباب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراف ناتسا  یزرواشک  داهج   :: 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 20 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/06/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5675848 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم تازیهجت  هارمه  هب  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003107000600 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نوتیارب  یتراجت  مان   UVR7TJ08RM-D58G لدم هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  تسویپ  / تسا هدننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7143686166 یتسپ :  دک  سراف ،  یزرواشکداهج  نامزاس  مرا  نابایخ  لوا  یدازآ  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2172496-071  ، 32272180-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32299029-071 :: 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

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   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5676191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003692000157 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

هطوبرم هطوبرم تازیهجت   تازیهجت هارمه   هارمه هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9090

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191

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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5674964 ءافطا  نالعا و  رگشیامن  لرتنک  هحفص 33)لناپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5675414Sophos AP 30 لدم : تنیوپ  هحفص 35)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ددرت5676150 لرتنک  عماج  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسهیهت ،  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 56) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یروبع5675581 طخ  یارب 4  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا 18  هار  بصن و  هحفص 15)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 74 ھحفص 68 

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


(( 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

دورود سگرن  ناتسرامیب   :: 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 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

5674709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MOBILEDIAGNOST WDR لدم لاتیجید  لباترپ  یفارگویدار  هاگتسد  روتکتد  ظفاحم  رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050282000053 زاین :  هرامش 

دورود سگرن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   PHILIPS MEDICAL SYSTEMS یتراجت مان   MOBILEDIAGNOST WDR لدم لاتیجید  لباترپ  یفارگویدار  هاگتسد  الاک :  مان 

زامیات تعنص  ناماگشیپ  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

 - دشاب هتشاد  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  تیاس  رد  زوجم  تکرش  دشاب -  یم  سپیلیف  کرام  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6881874579 یتسپ :  دک  سگرن ،  ناتسرامیب  سردم -  دیهش  راولب  ناگدازآ -  نادیم  دورود -  ناتسرل -  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43231447-066  ، 43238882-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43230035-066 :: 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

5674709MOBILEDIAGNOST لدم لاتیجید  لباترپ  یفارگویدار  هاگتسد  روتکتد  ظفاحم  رواک 
WDR

هحفص 68) روتکتد  ( روتکتد

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

وگدنلب5676110 سکاب  وگدنلب -  دود -  روتکتد  میساب -  یمشچ  لاوریاف -  یتراکمیس  هحفص 33)ریگدزد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یایا   هشیش   هشیش برد   برد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هیوست5675039  - حلاصم اب  لحم  رد  بصن  ددع  کی  ههام  یتناراگ 24 اب  کیتاموتا  یا  هشیش  برد 
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  - ههام 2

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 56) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " 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

وگدنلب5676110 سکاب  وگدنلب -  دود -  روتکتد  میساب -  یمشچ  لاوریاف -  یتراکمیس  هحفص 33)ریگدزد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

MOBILEDIAGNOST WDRMOBILEDIAGNOST WDR لدم   لدم لاتیجید   لاتیجید لباترپ   لباترپ یفارگویدار   یفارگویدار هاگتسد   هاگتسد روتکتد   روتکتد ظفاحم   ظفاحم رواک   رواک ناونع : : ناونع 9292

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

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

زا 74 ھحفص 69 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاشنامرک تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RKP-1401160070-KM/S-06 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش مود  تبون  یهگا  پاچ  زا  دعب  زور  دانسا 20   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

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

5674416 :: هرازه هرازه خرومدکدک   یلام  تاکاپ  ییاشگزاب  خروم 1401/7/21 -  ینف  تاداهنشیپ   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
1401/8/19

زاس هریخذ  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 400.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناگرزاب هرادا  دهاش ، کراپ  یور  هبور  یتشهب ، رتکد  دیهش  راولب  رد  عقاو  هاشنامرک  تفن  شیالاپ  تکرش  : رازگ هصقانم  یناشن  مان و   :: سردآ سردآ

08331497559 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31497596-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاس5674416 هریخذ  هاگتسد  هحفص 70)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393

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

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

زا 74 ھحفص 70 
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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

زاریش یرادرهش  یرهش  یاهاضف  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 386 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14:15هرامش ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم تعاس 14:15عبنم  - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5674448 :: 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

یشک5674448 دنب  هارمه  هب  اویناک  نولام و  گنس  یارجا  حلاصم و  هیهت  هحفص 70)یراذگاو  دنب  ( دنب هار   هار

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

برد5675870 لرتنک  دنبهار  هحفص 48)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

برد5675870 لرتنک  دنبهار  هحفص 48)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 9494

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

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

زا 74 ھحفص 71 
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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 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

5675124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنشاب یمن  کالم  اهدک  ناریا  - تسویپ حرش  هب  هرجنپ  رد و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000012000255 زاین :  هرامش 

روشک ترازو  هدننک :  رازگرب 
ییالط هراتس  یس  یو  یپ  هرجنپ  برد و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   GS-DR20080 لدم  200x80 cm داعبا  UPVC هرادج ود  رد  الاک :  مان 

ددع 73 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

ناریا وکس  تکرش  زا   1200x1200 mm داعبا  UPVC سنج هبیتک  اب  هگنل  ود  هرادج  ود  هتلاح  ود  هرجنپ  الاک :  مان 
ددع 77 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
دبرف تراجت  راک  هدننک  هضرع  عجرم   400x700 mm داعبا  UPVC سنج هبیتک  نودب  هرادج  هس  هگنل  ود  هرجنپ  الاک :  مان 

ددع 73 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

هرجنپ دنزام  لحاس  هدننک  هضرع  عجرم   1/5x1 m داعبا ینامتخاس   UPVC هرادج ود  هرجنپ  الاک :  مان 
ددع 21 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
یقلز دازهب  هدننک  هضرع  عجرم  یقلز  دازهب  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   200x100 cm داعبا  UPVC سنج هرادج  ود  هرجنپ  الاک :  مان 

ددع 77 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

برد اکوف  نازاس  نمیا  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  برد  اکوف  نازاس  نمیا  ارف  هدنزاس  عجرم   210x105x14 cm زیاس یبوچ  تقرس  دض  هتخاس  شیپ  رد  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
یقداص دیشمج  هدننک  هضرع  عجرم   cm 4/6 تماخض  90x210 cm داعبا یبوچ  سنج  نامتخاس  یلخاد  رد  الاک :  مان 

ددع 77 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

رورپ ناج  رکسع  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   TB لدم  111x130 cm داعبا موینیمولآ  سنج  هرادج  ود  هرجنپ  الاک :  مان 
ددع 162 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
یدازهب یلع  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  برد 4  نیلآ  لدم   212x70x5 cm زیاس  MDF سنج بآ  دض   ABS هتخاس شیپ  رد  الاک :  مان 

ددع 103 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یئراق یاقآ  88985673 دابآ دومحم  یراس  لیوحت   :: 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

تقرس دض   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرجنپ هرجنپ وو   ردرد   ناونع : : ناونع 9595

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هرجنپ5675124 هحفص 71)رد و  تقرس  ( تقرس دضدض  

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناجنز ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا   :: 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

5674722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یرادا  رتویپماک  یاه  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003422000019 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  تسویپ -  لیاف  قیط  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  6 دادعت : 

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

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  تسویپ -  لیاف  قیط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4513654484 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  نارمچ  رتکد  راولب  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33449074-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33447851-024 :: 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

تسویپ5674722 لیاف  قبط  یرادا  رتویپماک  یاه  هحفص 73)متسیس  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

تسویپ5675115 تاصخشم  قبط   ISE رازفا مرن  هحفص 22)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هطوبرم5675526 هناماس  اب  هارمه  یجنسرظن  یکینورتکلا  هحفص 22)کسویک  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ددرت5676150 لرتنک  عماج  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسهیهت ،  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 56) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یرادا   یرادا رتویپماک   رتویپماک یاه   یاه متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 9696

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

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

زا 74 ھحفص 73 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددرت5676150 لرتنک  عماج  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسهیهت ،  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 56) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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

زا 74 ھحفص 74 
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