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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 13

140 1140 1 رویرهش   رویرهش   2222 هبنش   هبنش هسهس   یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   146هکس ,400 , 000146 ,400 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   85,07085,070مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   136هکس ,960 , 000136 ,960 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 15,2002 سیئوس15,200 سیئوس کنارف   329,500329,500کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس ,500 , 00082 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   241رالد , 100241 , ناتسبرع100 ناتسبرع لایر   ,83لایر 13083, 130

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس ,530 , 00052 ,530 , وروی000 316وروی ,8 10316 ,8 ژورن10 ژورن نورک   31نورک ,70031 ,700

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا13,353,00013,353,000یالط سیلگنا دنوپ   366دنوپ ,360366 نپاژ360, نپاژ نینی   دصکی   220دصکی ,570220 ,570

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
(( 1717))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((7272))

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

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

زا 70 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 28  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 41

( یهگآ دادعت 18  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 41

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 53

( یهگآ دادعت 15  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 55

( 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 1  " ) its  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) 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  • --

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

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا مشچ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

( 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 3  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

( یهگآ دادعت 6  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم :: 1401/07/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طسوتم راشف  زاف  هس  ییاقلا  یاهروتوم  رد  اطخ  صیخشت  متسیس  تخاس  یحارط و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: سردآ سردآ

02142776141 :: 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

نامرک ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( یا هلحرم  کی   ) :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401-11- 35/22 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش  1401/06/20  - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/07/11  - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5683195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا هارمه  تاغیلبت  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

03431228812-31228225-034 :: 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

ییاقلا ییاقلا یاهروتوم   یاهروتوم ردرد   اطخ   اطخ صیخشت   صیخشت متسیس   متسیس تخاس   تخاس وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 11

لوا لوا هارمه   هارمه تاغیلبت   تاغیلبت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 22

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/75/17 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16:00هرامش  - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نایناریا رهپس   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5683467 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10   - 1401/07/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نیماد اتید  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر لقادح  - MAIN FRAME 3 ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و  هزوح  رد  ای 2  هبتر 1  یتارباخم 2 - یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  هزوح  رد  ای 2  هبتر 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاعالطا لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  رد   4

HTTP://IETS.MPORG.IR :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir-HTTP://IETS.MPORG.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

یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000001000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5684071 :: هرازه هرازه :: 1401/07/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ترازو  یتامدخ 190  هرامشرس   USSD سیورس کمایپ و  تفایرد  لاسرا و  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکشزپ  شزوما  نامرد و  تشادهب  ترازو  هدننک :  رازگرب 

C کولب یکشزپ –  شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ترازو  یزکرم  نامتخاس  ناشفارزو -  کمالف  نیب  ناریا –  یامیس  نابایخ  برغ – کرهش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
فکمه هقبط 

لایر   7,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:00 تعاس : 1401/10/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ترازو یزکرم  نامتخاس  ناشفارزو -  کمالف  نیب  ناریا –  یامیس  نابایخ  برغ – کرهش   ، 1467664961 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
فکمه هقبط   C کولب یکشزپ –  شزومآ  نامرد و  تشادهب ،

:: 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

لرتنک5682579 گنیروتینام و  هچراپکی  هناماس  تخاسریز و  یزاس  هحفص 7)هدایپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

نیماد نیماد اتید   اتید هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

یتامدخ یتامدخ هرامشرس   هرامشرس   USSDUSSD  سیورس سیورس وو   کمایپ   کمایپ تفایرد   تفایرد وو   لاسرا   لاسرا تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 70 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا سم  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  تعاس 23:59   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

dargah.nicico.com :: عبنم تعاس 23:59عبنم هبنش  جنپ  زور   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفایزاب بآ و  روما  تاسیسات  لرتنک  گنیروتینام و  هچراپکی  هناماس  تخاسریز و  یزاس  هدایپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا سم  عیانص  یلم  تکرش   :: 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

دهشم بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/06/28هرامش خیرات 1401/06/22  زا   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم بالضاف  با و  تکرش  بآ  یاههاچ  رد  اداکسا  هناماس  یزاس  هدایپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  نیمضت 793/000/000  لایر   19/762/738/700 دروارب غلبم 

مود  زاف  دهشم  بالضاف  بآ و  تکرش  ششوپ  تحت  ییاتسور  تاسیسات  رد  اداکسا  هناماس  یزاس  هدایپ 
لایر نیمضت 1/191/000/000  لایر  دروارب 33/002/400/704  غلبم 

تاطابترا  ای  ورین  ندعم  تعنص  هتشر  رد  هبتر 5  یراکنامیپ  تیحالص  یهاوگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تاصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  جرد  هنیزه 

یزکرم هناخریبد  نیطسلف 26  نیطسلف  نابایخ  دهشم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: http://iets.mporg.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

لرتنک لرتنک وو   گنیروتینام   گنیروتینام هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس وو   تخاسریز   تخاسریز یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 55

ییاتسور ییاتسور تاسیسات   تاسیسات ردرد   اداکسا   اداکسا هناماس   هناماس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ بآبآ -  -  یاههاچ   یاههاچ ردرد   اداکسا   اداکسا هناماس   هناماس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 70 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092447000148 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک  شوماخ  ردوپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنزاش هر  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

دنزاش هر ) ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص دحاو  کی   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا  زور  هس  تدم  هب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5683013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زایندروم  CO2 ژراش متسیس  CO2 و  رژراش رتست و  افک  دوخ  یسفنت  هناماس  لاب و  تنیپ  رکرام  یدادعت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32112634-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هدننک هدننک شوماخ   شوماخ ردوپ   ردوپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

CO2CO2 رژراش رژراش وو   رتست   رتست افک   افک دوخ   دوخ یسفنت   یسفنت هناماس   هناماس وو   لاب   لاب تنیپ   تنیپ رکرام   رکرام یدادعت   یدادعت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 88

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

یمومع هصقانم  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/11 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5682532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  ار  یدادیور  یطیحم ، یلاتیجید ، شخب  هس  رد  لوا  هارمه  یتاغیلبت  نیپمک  یارجا  دراد  رظن  رد  نادمه  هقطنم  ناریا  تارباخم  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 

:: 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

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

یا هلحرم  کی  مود  هلحرم  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1400/81 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19:00هرامش ات  رثکادح  خیرات 1401/06/27  زا   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

هدنیآ داصتقا   :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  تعاس 13:00  ات  رثکادح   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682800 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  زور  تعاس 08:00   - 1401/07/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

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

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

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

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

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدادیور یدادیور یطیحم ، ، یطیحم یلاتیجید ، ، یلاتیجید شخب   شخب هسهس   ردرد   لوا   لوا هارمه   هارمه یتاغیلبت   یتاغیلبت نیپمک   نیپمک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 99

یتارباخم یتارباخم یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 70 ھحفص 9 
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شرورپ شزومآ و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

زورما تصرف   :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5683202 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/07/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  دوخ  شرورپ " شزومآ و  ترازو  یرورس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد دحاو  تسارح  زکرم  لوا -  هقبط  شرورپ  شزومآ و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  هیمس  نابایخ  هب  هدیسرن  ینرق  نابایخ  نارهت  سردآ  : فلا تکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ
قاتا 148) )

02141934-82287007 :: 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

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5684003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرهشراطق  یرادرب  هرهب  تکرش  طوطخ  یتارباخم  تخاسریز  هکبش  اقترا  دوبهب و  تازیهجت  لمح  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لای 18/000/000/000 ر  دروارب :

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش   :: سردآ سردآ

:: 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

لرتنک5682579 گنیروتینام و  هچراپکی  هناماس  تخاسریز و  یزاس  هحفص 7)هدایپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تاسیسات5682658 رد  اداکسا  هناماس  یزاس  هدایپ  بآ -  یاههاچ  رد  اداکسا  هناماس  یزاس  هدایپ 
ییاتسور

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نیماد5683467 اتید  هاگتسد  کی  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یرورس یرورس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

یتارباخم یتارباخم تخاسریز   تخاسریز هکبش   هکبش اقترا   اقترا وو   دوبهب   دوبهب تازیهجت   تازیهجت لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 70 ھحفص 10 
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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

5684071USSD سیورس کمایپ و  تفایرد  لاسرا و  تامدخ  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
یتامدخ هرامشرس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

درجورب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682523 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/07/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تیریدم نامزاس  یوس  زا  هدش  یدنب  هبتر  حالص و  یذ  یاهتکرش  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  اغچ  هپت  تمالس  هداج  غارچ  هیاپ  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  هدننک  دیلوت  یاه  تکرش  ای  روشک و  یزیر  همانرب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسغاب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005130000032 :: یهگآ یهگآ هرامش   تقوهرامش نایاپ  ات  هبنش 11401/6/29  هس   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خرومیرادا

یداصتقا ههجاوم   :: عبنم هبنشعبنم هس  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682805 :: هرازه هرازه هبنشجنپدکدک    - 1401/07/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نابایخ دابآ و  مداخ  هلحم  یبرغ  مراهچ  نابایخ  جع ) ) رصعیلو راولب  ییانشور  بصن  دیرخ و  هژورپ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  ناتسغاب  یرادر  ـ هش یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  مادقا  یمومع  هصقانم  دیدجت  قیرط  زا  هیدهم  کرهش  نارظتنم 

لایر دروارب 11.000.000.000 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   550,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:30 تعاس : 1401/07/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یلصا مود  نابایخ  دابآ -  مداخ  ناتسغاب -  نارهت -   ، 1114713598 یتسپ :  دک  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65238006-021 :: 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

تمالس تمالس هداج   هداج غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

ییانشور ییانشور بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 70 ھحفص 11 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

هار و یصصخت  گنیدله  ص )  ) ایبنالا متاخ  یگدنزاس  هاگرارق   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هزاس هار  هسسوم  یزاسرهش ،

مق ناتسا   ، نارهت ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/06/25هرامش تعاس 16  یلا  خیرات 1401/06/22  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلا 000+63  رتمولیک 275+01  جوم  هس  لیدراگ  دیرخ  هدنامیقاب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تشدهد هواتاپ  یلصا  هار  موس  هعطق  دمحا  ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  : هژورپ لحم 

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

یسدنهم ینف و  تیریدم  هقبط 4  کالپ 102 ، لک ، یرتسگداد  زا  دعب  یدباع ، دیهش  راولب  ناگدازآ ، نادیم  مق ،  :: سردآ سردآ
اهدادرارق روما  داگندرگ ، یاتسور  تشدهد  هواتاپ -  یلصا  هار  موس  هعطق  هژورپ  یزکرم  هاگراک 

9-02536625178  - یلخاد 119  02181444092 :: 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

لیدراگ لیدراگ دیرخ   دیرخ هدنامیقاب   هدنامیقاب ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 70 ھحفص 12 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زاغآرس  :: عبنم :: 1401/07/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5683162 :: هرازه هرازه :: 1401/07/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ ناتسا  حطس  رد  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/800/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسزوخ ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  یمومع  طباور   :: سردآ سردآ

061  - 061 و 33330277  - 33368787 :: نفلت هناماس http://setadiran.irنفلت :: http://iets.mporg.ir و  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

ناردنزام ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

27/9967 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  تیاغل  خیرات 1401/6/18  زا   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

شراو  :: عبنم تقوعبنم نایاپ  تیاغل  خیرات 1401/6/18  زا   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یرادا

5683707 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک   سار   - 1401/07/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

اکن روپازریم  دیهش  ولیس  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر هدرپس 500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 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

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

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 1717

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

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

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

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

5682542 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  تممدخدک  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  کرمگ  ناریدم  یمومع  یاه  یگتسیاش  یبایزرا  تمدخ  عون  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003004000156 زاین :  هرامش 

ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  داهنشیپ  تازج  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  دادرارق  لکش  هب  دیرخ  - 2

1594733119 یتسپ :  دک  ناریا ،  کرمگ  داتس  نامتخاس  رصان - هچوک  بنج  رصعیلو - نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82992064-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

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

5682623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هنایار یرادهگن  ریمعت و   ) ناتسا رسارس  تینما  یا و  هکبش  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  ، ینابیتشپ تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001159000094 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/06/27 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8817653449 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  یوربور  تارادا - عمتجم  یناقلاط - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224485-038  ، 32244854-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250997-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

(( هنایار هنایار یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت  ) ) ناتسا ناتسا رسارس   رسارس تینما   تینما وو   یایا   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، ینابیتشپ ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 70 ھحفص 14 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xzmf9suty6rrd?user=37505&ntc=5682542
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5682542?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6tlgmt5seq5r2?user=37505&ntc=5682623
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5682623?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نادمه ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5682938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رفن کی  نیمات  اب  هارمه  نادمه  ناتسا  بعش  هکبش  یرازفا و  تخس  یاه  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
میقم تروصب  رازفا  تخس  هکبش و  هب  طلسم  هنایار  سانشراک 

1101001404000018 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/01 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هب  تلهم  نایاپ  زا  سپ  تمیق  جرد  نمض  هدومن و  اضماورهم  تفایرد .  ار  همیمض  دادارق  تامدخ و  حرش  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنتسه تیولوا  رد  ناتسا  یموب  یراکمه و  هقباس  یاراد  یاه  تکرش.دنیامن  لیوحت  تکرش  هب  یراک  هموزر 

6516633935 یتسپ :  دک  ناریا ،  همیب  هناخ -  هدزیس  یلعوب -  نابایخ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38239864-081  ، 31555704-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38343032-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رفن رفن کیکی   نیمات   نیمات اباب   هارمه   هارمه نادمه   نادمه ناتسا   ناتسا بعش   بعش هکبش   هکبش وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس یاه   یاه متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
میقم میقم تروصب   تروصب رازفا   رازفا تخس   تخس وو   هکبش   هکبش هبهب   طلسم   طلسم هنایار   هنایار سانشراک   سانشراک

2020

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 16 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5683086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخاسریز یزاس  نما  تهج  هرواشم  یتخاسریز و  یاه  سیورس  هکبش و  یور  رب  یریذپذوفن  تست  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985004366 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/07/05 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدومن و مادقا  تمیق  زیلانآ  یدنبنامز و  مرف  خرن و  هئارا  مرف  ندومن  لیمکت  هب  تبسن  راک  حرش  دات  هعلاطم و  زا  سپ  تسا  دنمشهاوخ  ًامارتحا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لاسرا  یرازگراب و  داتس  هناماس  رد  اضما  رهم و  زا  سپ 

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

34148326-061  ، 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

تخاسریز تخاسریز یزاس   یزاس نما   نما تهج   تهج هرواشم   هرواشم وو   یتخاسریز   یتخاسریز یاه   یاه سیورس   سیورس وو   هکبش   هکبش یور   یور ربرب   یریذپذوفن   یریذپذوفن تست   تست ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2 12 1

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 13 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5683278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دادرارق  دافم  قبط  هقطنم 4  یزاسرهش  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005220000205 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ دادرارق  دافم  قبط  هقطنم 4  یزاسرهش  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
گرب  146,425 دادعت : 

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

عقاو لوبق  دروم  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دنیامن  مادقا  اضما  رهم و  زا  سپ  همیمض  دانسا  هیلک  تسویپ  هب  تبسن  تسیاب  یم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن 

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاسرهش یزاسرهش یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ ناونع : : ناونع 2222

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

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

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

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

5683641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شزومآ بصن.دیدج  هخسن  هب  دوجوم  هیاپ  تاعالطا  هیلک  لاقتنا  .دیدج  هخسن  هب  یرتویپماک  تامدخ  تیریدم  هناماس  ءاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تامدخ  حرش  قباطم  هناماس  یزادنا  هار  و 

1101093984000871 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/27 زاین :  خیرات 
نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزادنا هار  شزومآ و  بصن.دیدج  هخسن  هب  دوجوم  هیاپ  تاعالطا  هیلک  لاقتنا  .دیدج  هخسن  هب  یرتویپماک  تامدخ  تیریدم  هناماس  ءاقترا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تامدخ  حرش  قباطم  هناماس 

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

11111-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو شزومآ   شزومآ بصن.دیدج   بصن.دیدج هخسن   هخسن هبهب   دوجوم   دوجوم هیاپ   هیاپ تاعالطا   تاعالطا هیلک   هیلک لاقتنا   لاقتنا .دیدج   .دیدج هخسن   هخسن هبهب   یرتویپماک   یرتویپماک تامدخ   تامدخ تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع
هناماس هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار

2323
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ناریا ییاضف  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   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5683881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تامدخ  حرش  اب  قباطم  ینابیتشپ  هارمه  هب  نانکراک  درکلمع  یبایشزرا  هناماس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000199 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخ دقعنم  دادرارق  مالعتسا  هدنرب  اب   . دوش هتفرگ  سامت  هرامش 09127991382  ای  یلخاد 2626  هرامش 23344  اب  لاؤس  هنوگره  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش

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

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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 14 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5682578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ ینابیتشپ هارمه   هارمه هبهب   نانکراک   نانکراک درکلمع   درکلمع یبایشزرا   یبایشزرا هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

تاسیسات تاسیسات یقیقد   یقیقد رازبا   رازبا یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 2525
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تاسیسات یقیقد  رازبا  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000441 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناراهم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  کارت  متسیس  رد   V 24 و V 12 هیذغت ژاتلو  اب  یجورخ  تراک  دربراک   OUTPUT لدم یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  یلیر  تازیهجت  گنیکالرتنیا  متسیس  رد  لایرس  طابترا  هیذغت و  طساو  تراک  دربراک   L EXT-SSR لدم یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 
ناراهم

ددع 5 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

انپم لرتنک  قرب و  تخاس  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم   MPU431 لدم  RISC یتیب عون 32   CPU لوژام الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
رجف شهوژپ  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DVP-14SS2 لدم لاتیجید  یس  لا  یپ  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

شیک کت  باس  هدننک  هضرع  عجرم  شیک  کت  باس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   V3-CM-110-100 لدم  CPU DCS-SIS لوژام الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
عجرم یبآ  جاوما  کینورتکلا  تعنص  هدنزاس  عجرم  یبآ  جاوما  یتراجت  مان   ABMPS1TNA12A لدم یتیاباگم  ید 48  ما  یلصا   CPU DCS لوژام الاک :  مان 

یبآ جاوما  کینورتکلا  تعنص  هدننک  هضرع 
ددع 7 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک .ددرگ  لاسرا  یتسیاب  هنومن  زاین  تروصرد  .دشابیم  یلام  خرن  در  هلزنمب  لاسرا  مدع  هدوب  یمازلا  ینف  داهنشیپ  هیارا.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکران دیرخ 09171481588  سانشراک  نفلت.دشاب  ناریا  تخاس  دیاب  ندوب  دوجوم  تروص  رد 

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

31921593-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5682830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیک اب  یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک -  شیپ  تروصب  لمح  ههار - )  دنچ  ) crossover تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000863 زاین :  هرامش 

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

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5683533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152424 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

سابیفورپ تست  هاگتسد  لانگیس  روتپادآ  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

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

1401/06/28 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( ههار ههار دنچ   دنچ ))   crossovercrossover ناونع : : ناونع 2626

سابیفورپ سابیفورپ تست   تست هاگتسد   هاگتسد لانگیس   لانگیس روتپادآ   روتپادآ ناونع : : ناونع 2727
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یرادرهش لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5683720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس کی  ناگیار  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ، تامدخ  هئارا  تعرس و  فلخت  تبث  یرادار  هناماس  یزادناهار  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دانسا  اجان و  روهار  سیلپ  ینف  تاصخشم  قباطم 

1101050345000013 زاین :  هرامش 
نادمه یرادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نارتسگ هدننک  هضرع  عجرم   AIMS یتراجت مان   GSN-RC401 لدم مراهچ  لسن  تعرس  تافلخت  تبث  یرادار  دنمشوه  هناماس  یکیفارت  جنس  تعرس  الاک :  مان 
سراپ نیون  عیانص  نارتسگ  هدنزاس  عجرم  سراپ  نیون  عیانص 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روهار سیلپ  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یرادار و  تروص  هب  هناماس  / یزادنا هار  زا  سپ  هام  لقادح 6  تخادرپ  هدش / هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  سیلپ  دک  ذخا  زا  دعب  تیعضو  تروص  دات  یگدیسر و  هنوگ  ره.دشاب  سیلپ  دک  ذخا  هب  قفوم  کی ،) هرامش  تسویپ   ) اجان

6515943636 یتسپ :  دک  مود ،  هقبط.کیفارت  نامتخاس.یرتنالک  یوربور.تیالو  راولب.تلاسر  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38215317-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38215318-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tenders.sabaom.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5684104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبروت ولاو  لرتنک  تیوقت   P13 تراک ددع  دیرخ 2  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

ناتساد یاقا  یلخاد 153   02188659600 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا وو   تعرس   تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث یرادار   یرادار هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

نیبروت نیبروت ولاو   ولاو لرتنک   لرتنک تیوقت   تیوقت   P13P13  تراک تراک ددع   ددع   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 70 ھحفص 22 
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سراف ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682488 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  قبط  هکبش و ...  قرب و  ترجا  تمیق  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دننشابیم رظن  دروم  زاریش  رهش  یموب  ناگدننک  تکرش 

1101003829000004 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
رتم 142 دادعت : 

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

تسویپ تساوخرد  قبط  هکبش و ...  قرب و  ترجا  تمیق  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دننشابیم رظن  دروم  زاریش  رهش  یموب  ناگدننک  تکرش 

7143913336 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم  یدازآ  کراپ  یبونج  علض  ماف  نیکشم  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32278333-071  ، 32921-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32278333-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5683473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/02/17 عورش :  خیرات 
1401/03/16 نایاپ :  خیرات 
1401/07/10 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن وو   رطخ   رطخ مالعا   مالعا هکبش ، ، هکبش یقرب ، ، یقرب یاهراک   یاهراک ترجا   ترجا ناونع : : ناونع 3030

ویتکا ویتکا ویدار   ویدار روتکتد   روتکتد صوصخم   صوصخم تکوس   تکوس درب   درب ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 70 ھحفص 23 
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ناریا ییاضف  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 09 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5683487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  ینف و  تامازلا  تاصخشم و  قباطم  یناشن  شتآ  یاهلوسپک  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030128000136 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 117 دادعت : 

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

تسویپ تسیل  ینف و  تامازلا  تاصخشم و  قباطم  یناشن  شتآ  یاهلوسپک  ژراش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1459777511 یتسپ :  دک  هرامش 182 ،  - یرون هللا  لضف  خیش  هارگرزب  هب  هدیسرن  - یرومیت دیهش  راولب  - تشرط - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63192805-021  ، 66065030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66008615-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5683604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FLAME DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000094 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
سای تراجت  نسرا  هدننک  هضرع  عجرم   FLAME DETECTOR یتراجت مان   C7076F1014 لدم دود  زاگ و  روتکتد  الاک :  مان 

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

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  .تسا / هدیدرگ  همیمض  تسویپ  هب  مالقا  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل وو   ینف   ینف تامازلا   تامازلا وو   تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یناشن   یناشن شتآ   شتآ یاهلوسپک   یاهلوسپک ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 3232

FLAME DETECTORFLAME DETECTOR ناونع : : ناونع 3333

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

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

زا 70 ھحفص 24 
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(( یهگآ یهگآ   2828 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هجراخ روما  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5682608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000007000344 زاین :  هرامش 

هجراخ روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 
 * تسویپ همیمض  تاصخشم   *********** هکبش لباک  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

 *** راب لیوحت  زا  دعب  هام  ود  هیوست  سانشراک * دیئات  دروم  هدوزفا * شزرا  یهاوگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1136914811 یتسپ :  دک  هجراخ ،  روما  ترازو  دحتم - للم  نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61153620-021  ، 61153553-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66743149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 3434

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

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

زا 70 ھحفص 25 
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5682647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AMPLIFIER BOARD FOR FOXBORO LEVEL TRANSMITTER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034003319 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یکیرتکلا لرتنک  لوژام  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  طیارش  تسیل و  قبط  یتساوخرد  یاه  الاک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دهاوخ یسررب  لباق  یلخاد  هدنزاس  یاه  تکرش  تاداهنشیپ  اهنت 

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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AMPLIFIER BOARD FOR FOXBORO LEVEL TRANSMITTERAMPLIFIER BOARD FOR FOXBORO LEVEL TRANSMITTER ناونع : : ناونع 3535

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5682890 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوئسم تسا  کالم  تسویپ  لودجدشابیم  هباشم  اهدک  ناریادشابیم  تسویپ  تمیقروتکاف  کیتامروفنا  یا  هنایار  مزاولدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هتسجخ 09155086490 سدنهم  یگنهامه  تهج  کیتامروفنا 

1101000147000128 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتراجت مان  هراگن  تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   XS5216D لدم یرون  ربیف  هکبش  زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   San Storage زاس هریخذ  الاک :  مان 
QSAN هدنزاس عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   W 850 ناوت  V 220 ژاتلو  A 8 نایرج تدش   QSAN

ددع 2 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لوئسم تسا  کالم  تسویپ  لودج و  دشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  دشاب  یم  تسویپ  تمیق  روتکاف  کیتامروفنا  یا  هنایار  مزاول  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هتسجخ 09155086490 سدنهم  یگنهامه  تهج  کیتامروفنا 

9197613115 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  یشزرو  هعومجم  بنج  مایخ –  هارراهچ  دهشم –  یوضر –  ناسارخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37640341-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37640340-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک   San StorageSan Storage زاس   زاس هریخذ   هریخذ کیتامروفنا -  -  کیتامروفنا یایا   هنایار   هنایار مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بادنخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 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

5682894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IT: 09901798607 09189619238 سامت یاه  هرامش  ...ههام  تخادرپ 6  تسویپ ...  لیاف  قبط  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010055000077 زاین :  هرامش 

بادنخ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DSL15EBO16 لدم  m 5 لوط  UTP CAT.5e دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

بادنخ رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3841898499 یتسپ :  دک  بادنخ ،  ناتسرهش  نامردو  تشادهب  هکبش  شرورپ  شزومآ و  نابایخ  بادنخ  ناتسرهش  بادنخ ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35624729-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35623160-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5682903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UTP CAT.5eUTP CAT.5e دروک   دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 3737

کیتامروفنا کیتامروفنا یایا   هنایار   هنایار مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لوئسم تسا  کالم  تسویپ  لودجدشابیم  هباشم  اهدک  ناریادشابیم  تسویپ  تمیقروتکاف  کیتامروفنا  یا  هنایار  مزاولدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هتسجخ 09155086490 سدنهم  یگنهامه  تهج  کیتامروفنا 

1101000147000130 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

متسیس ایاپ  هدننک  هضرع  عجرم   PSA لدم  cm 107 قمع  U 42 عافترا هداتسیا  کر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
رذآ زادرپ  تن  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   CRS-125-24G-1S-RM لدم رتویپماک  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

رتویپماک سالیگ  هدننک  هضرع  عجرم   FORTIGATE یتراجت مان   FG-200E لدم لاوریاف   UTM هاگتسد الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
ارتآ هکبش  رصع  ناروانف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960X-48TS-L لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   fortinet هدنزاس عجرم   fortinet یتراجت مان   FortiGate FG-200 F لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
اکرآ هناماس  نایار 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج کیتامروفنا  لوئسم  تسا  کالم  تسویپ  لودجدشابیم  هباشم  اهدک  ناریادشابیم  تسویپ  تمیقروتکاف  کیتامروفنا  یا  هنایار  مزاولدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هتسجخ 09155086490 سدنهم  یگنهامه 

9197613115 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  یشزرو  هعومجم  بنج  مایخ –  هارراهچ  دهشم –  یوضر –  ناسارخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37640341-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37640340-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fars.tci.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5683002 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرب  تشد  یاتسور  یدورو  هب  نورزاک  زاریش  یباعشنا  لصفم  زا  یرون  ریف  یشک  لباک  یرافح و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 591.000.000 

:: 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

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 00 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5683028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Aten CS 1732B--CS1734B--CS 22U--CS1792--CS1794 لدم رد 5  جوس  ما  یو  یک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000548 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   CS-1732 B لدم  USB2 تروپ ود   KVM چیئوس الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61623376-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یباعشنا یباعشنا لصفم   لصفم زازا   یرون   یرون ریف   ریف یشک   یشک لباک   لباک وو   یرافح   یرافح ناونع : : ناونع 3939

USB2USB2 تروپ   تروپ ودود     KVMKVM  چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: 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   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5683042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Ethernet Over VDSL2 Converter vc-231 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092197000137 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ریوصت هنایار  دالوف  هدننک  هضرع  عجرم   PROVISION یتراجت مان   MW-500 لدم میس  یب  لا  سا  ید  یا  مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب تریاغم  تروص  رد  الاک  تدوع  هنیزه  تیلوئسم و  - الاک لیوحت  زا  دعب  زور  باسح 30  هیوست  - تفن تکرش  یناگرزاب  رابنا  برد  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  - دشابیم هدننک  نیمات  هدهع 

دک هقطنم ،  یتفن  یاههدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  هار ) فصن   ) داهج نادیم  هب  هدیسرن  نمهب  نابایخ 22  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5173884717 یتسپ : 

34449021-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34444454-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میس میس یبیب   لالا   ساسا   یدید   یایا   مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 4141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5683069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوئسم تسا  کالم  تسویپ  لودجدشابیم  هباشم  اهدک  ناریادشابیم  تسویپ  تمیقروتکاف  کیتامروفنا  یا  هنایار  مزاولدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هتسجخ 09155086490 سدنهم  یگنهامه  تهج  کیتامروفنا 

1101000147000131 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کین  تس  هدنزاس  عجرم  کین  تس  یتراجت  مان   SET150 لدم  BACK UP یرتاب هارمه  هب   KVA 40 سا یپ  وی  کر  الاک :  مان 
کین تس  هدننک 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج کیتامروفنا  لوئسم  تسا  کالم  تسویپ  لودجدشابیم  هباشم  اهدک  ناریادشابیم  تسویپ  تمیقروتکاف  کیتامروفنا  یا  هنایار  مزاولدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هتسجخ 09155086490 سدنهم  یگنهامه 

9197613115 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  یشزرو  هعومجم  بنج  مایخ –  هارراهچ  دهشم –  یوضر –  ناسارخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37640341-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37640340-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ساسا یپیپ   ویوی   کرکر   کیتامروفنا -  -  کیتامروفنا یایا   هنایار   هنایار مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5683229 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  متاخ  یروخ  تالکش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000864 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هواک رولب  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یئوداک 1  هبعج  راد  برد  راتسا  ناس  حرط  رولب  یروخ  تالکش  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  زاین  دروم  تسویپ  لیاف  قبط  الاک  یزاجم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهع  هب  زاریش  رتفد  ات  الاک  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  یضاقتم  دحاو  هنومن  دات  هب  طونم  الاک  دات 

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

32138326-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنسفر ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5683232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  اب  قباطم  اقیقد  یرتویپماک  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092104000011 زاین :  هرامش 

ناجنسفر ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یسایش دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   rb 750 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب وگخساپ  نا  هب  هک  دنهد  هئارا  ار  یسامت  هرامش  ناگدننک  تکرش.تسا  یمازلا  یتسویپ  کرادم  لیمکت  لاسرا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7717933777 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  ع -)  ) یلع ماماراولب  - ناجنسفر ناجنسفر ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34280041-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34280071-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط متاخ   متاخ یروخ   یروخ تالکش   تالکش ناونع : : ناونع 4343

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم اقیقد   اقیقد یرتویپماک   یرتویپماک مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fars.tci.ir :: عبنم تعاس 14عبنم ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5683319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  هگرب  مامضنا  هب  ناجنداد  هب  رهم  رانا  ریسم  ییاوه  یرون  ربیف  یروآ  عمج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هیلوا 450.000.000  دروارب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

07136112712 :: 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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5683351 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  یتساوخرد   NAS هاگتسد دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005603000026 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
امین رهپس  نارکتبم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   QNAP یتراجت مان   TS-EC1279U-RP-RL-EU لدم هکبش  تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

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

یتناراگ یارادو  هدوب  لانیجروا  دیاب  هاگتسددشاب  یم  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  یتساوخرد   NAS هاگتسد دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ربتعم 

9816983999 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نادیم  تشادهب _  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33481529-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33480141-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاوه ییاوه یرون   یرون ربیف   ربیف یروآ   یروآ عمج   عمج ناونع : : ناونع 4545

دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یتساوخرد   یتساوخرد   NASNAS هاگتسد   هاگتسد دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 4646
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نامیلس دجسم  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 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

5683461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم جوز  جوز و4 میسو 2  cat6 هکبش ینوریبو  یلخاد  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095179000110 زاین :  هرامش 

نامیلسدجسم تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان   CAT5 لدم  m 305 لوط یلخاد  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  افطل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6491936114 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  ناتسرامیب  تفن  تعنص  نامردو  تشادهب  یرادهب  هار  راهچ  هگلک  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43226571-061  ، 43225281-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43226571-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم جوز   جوز وو44 جوز   جوز 22 میسو   میسو   cat6cat6 هکبش   هکبش ینوریب   ینوریب وو   یلخاد   یلخاد لباک   لباک ناونع : : ناونع 4747
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ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5683498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  رتویپماک  یبناج  تازیهجت   : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا  -

1101092052000195 زاین :  هرامش 
ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزیا یرتویپماک  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D-Link یتراجت مان   DKVM-4U لدم تروپ  هکبش 4  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باختنا تیولوا  رد  یموب  ناگدننک  نیمأت   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  تسویپ  تایئزج  قباطم  روتکاف  شیپ  -

تسیمازلا هیوست  تهج  یمسر  روتکاف  هئارا  -
هدننک نیمأت  هدهعب  الاک  لاسرا  هنیزه  -

الاک دأت  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  هیوست 15  -

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

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

88059702-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم رتویپماک   رتویپماک یبناج   یبناج تازیهجت   تازیهجت -- ناونع : : ناونع 4848
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دبیم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5683635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

obuc(4*6) ناهیات رات  اب  رک  یکاخ 24  یناریا  یرون  ربیف  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005232000090 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  دبیم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  رصع  یتراجت  مان   OBUC-SM 4X6 دک هرقرق  یرتم  لوط  روک  هتسه 24  دادعت   mm 17 رطق  SM ربیف اب  کشخ  یکاخ  یتارباخم  یرون  ربیف  الاک :  مان 

ناجنسفر یتعنص  عمتجم  یمالسا  ینواعت  هدننک 
رتم 4000 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
دبیم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدنق دیهش  دات  دروم  تکرش  تسویپ و  مالعتسا  کالم  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

یراک زور  سانشراک 15 دات  الاک و  لاسرا  زا  سپ  تخادرپ 

8961975757 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نادیم  جیسب -  راولب  دبیم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32352041-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32355200-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5683658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  بصن و ...  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا   - voip هکبش تحت  نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003713000021 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یدابآ میعن  نیعم  هدننک  هضرع  عجرم   QTECH یتراجت مان   QIPP-300P لدم  VOIP هکبش تحت   IP نفلت الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتشاذگ  یلک  تروصب  تمیق   - ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  اه  زوجم  هارمه  هدش  رپ  تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3136955351 یتسپ :  دک  ینایراوو ،  یدیشروخ  عطاقت  ناتسلگ 12- - هیمیظع - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32750350-026  ، 32562375-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32517176-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

obucobuc (( 44** 66 )) ناهیات ناهیات رات   رات اباب   رکرک   یکاخ  2424   یکاخ یناریا   یناریا یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع 4949

voipvoip هکبش   هکبش تحت   تحت نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 5050
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روشک یا  هفرح  ینف و  شزومآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5683673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 **** یتسویپ لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  هناسر  لدبم  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج **** :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003035000032 زاین :  هرامش 

روشک یا  هفرح  ینف و  شزوما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   LEVEL ONE هدنزاس عجرم   LEVEL ONE یتراجت مان   GVT-4000 لدم  media convertor هکبش لدبم  الاک :  مان 

متسیس ایشرپ  یطابترا  یاه  هداد  هعسوت 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1345653868 یتسپ :  دک  شوخ ،  شبن  یدازآ -  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66583606-021  ، 66427700-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66583640-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناسر هناسر لدبم   لدبم هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151
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نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5683676 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاتسا یپ  یآ  ددع  هارمه 16  هب  اهرورس  تیباگم  یتنرتنیا 16  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005070000030 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 24 دادعت : 
1401/07/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش اضما  رهم و  هعلاطم و  تقد  هب  هناماس  تسویپ  تادنتسم  کرادم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم لاطبا  کرادم  دقاف  یاه  مالعتسا  یمازلا و  تساوخرد  دروم  یاه  همانیهاوگ  کرادم و  هئارا 

دونرف 81752422 مناخراکرس  ای  هداز 81752352  یجح  یاقآ  یگنهامه  نفلت 

1415615453 یتسپ :  دک  باجح ،  نابایخ  زرواشک  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88973057-021  ، 81751-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88966324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاتسا کیتاتسا یپیپ   یآیآ   ددع   ددع   1616 هارمه   هارمه هبهب   اهرورس   اهرورس تیباگم   تیباگم   1616 یتنرتنیا   یتنرتنیا تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5252
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یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5683963 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب  یروبصدیهش   - یزکرم یاخ  نامتخاس  نیب  طابترا  یرارقرب  یارب  ییویدار  کنیل  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000092 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KENBOTONG هدنزاس عجرم   TQJ-5800AT لدم  GHz 5/8 سناکرف ییویدار  کنیل  نتنآ  الاک :  مان 

هناماس نیرب  نامرآ  تاطابترا  تاعالطا و 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاسیسات5682578 یقیقد  رازبا  یکدی  هحفص 19)تاعطق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ریمعت و5682623  ) ناتسا رسارس  تینما  یا و  هکبش  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  ، ینابیتشپ تامدخ 
( هنایار یرادهگن 

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسا5682938 بعش  هکبش  یرازفا و  تخس  یاه  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  تایلمع 
تروصب رازفا  تخس  هکبش و  هب  طلسم  هنایار  سانشراک  رفن  کی  نیمات  اب  هارمه  نادمه 

میقم

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رآ5683045 یو  نا  هحفص 55)نیبرود و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نما5683086 تهج  هرواشم  یتخاسریز و  یاه  سیورس  هکبش و  یور  رب  یریذپذوفن  تست  ماجنا 
تخاسریز یزاس 

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

نامتخاس نامتخاس نیب   نیب طابترا   طابترا یرارقرب   یرارقرب یارب   یارب ییویدار   ییویدار کنیل   کنیل دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

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

هیاپ5683641 تاعالطا  هیلک  لاقتنا  .دیدج  هخسن  هب  یرتویپماک  تامدخ  تیریدم  هناماس  ءاقترا 
هناماس یزادنا  هار  شزومآ و  بصن.دیدج  هخسن  هب  دوجوم 

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادهگن و5683720 سیورس ، تامدخ  هئارا  تعرس و  فلخت  تبث  یرادار  هناماس  یزادنا  هار  دیرخ و 
ینابیتشپ

هحفص 19) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ینابیتشپ5683881 هارمه  هب  نانکراک  درکلمع  یبایشزرا  هناماس  هحفص 13)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

جرک زربلا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5684088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهعب لاسرا  هنیزه  یمسر  روتکاف  / هام هیوست 2 / یهدتبون یمیسیب  ریلپ  / نیتال مقر  رگشیامن 3 / ناوخارفدپیک / هداتسیا دنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتکوش 34192461-09123683893 م  سامت هدنشورف 

1101092378000659 زاین :  هرامش 
جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

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

هدنشورف هدهعب  لاسرا  هنیزه  یمسر  روتکاف  / هام هیوست 2 / یهد تبون  یمیس  یب  ریلپ  / نیتال مقر  رگشیامن 3 / ناوخارفدپیک / هداتسیا دنتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتکوش سدنهم   09123683893 سانشراک 34192461 سامت

3194883816 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسرامیب  یبرغ  ناتسغاب  جزک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34192145-026  ، 34192426-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34230180-026 :: 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   1818 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یهد یهد تبون   تبون یمیسیب   یمیسیب ریلپ   ریلپ // نیتال نیتال مقر   مقر رگشیامن  33 رگشیامن // ناوخارفدپیک ناوخارفدپیک // هداتسیا هداتسیا دنتسا   دنتسا ناونع : : ناونع 5454
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ایدیمح یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جیلخ رذگریز  وردنک و  ، دابآ فجن  هارراهچ  ، زرواشک هب  راثیا  عطاقت  (، (ع نینموملاریما رباعم  یکیفارت  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالعتسا تسویپ  تسیل  طیارش و  قبط  سراف 

1101091392000029 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  ایدیمح  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشن  یدنب  هقبط  لقن  لمح و  لیاسو  ریاس  دیلوت  سیورس :  مان 
دصرد 100 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8949166688 یتسپ :  دک  یرفعج ،  هللارصن  دیهش  نابایخ  - یتشد نسح  جاح  دیهش  راولب  دزی - دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38222283-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38222282-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف سراف جیلخ   جیلخ رذگریز   رذگریز وو   وردنک   وردنک ،، دابآ دابآ فجن   فجن هارراهچ   هارراهچ ،، زرواشک زرواشک هبهب   راثیا   راثیا عطاقت   عطاقت (،(، عع )) نینموملاریما نینموملاریما رباعم   رباعم یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
مالعتسا مالعتسا تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل وو   طیارش   طیارش قبط   قبط

5555
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نالگهد یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، ددرگ یراذگراب  لیمکت و  یتسویپ  یتسیل  ساسارب  ددع  دادعت 200  هب  رتم  کی  لوط  عافترا 80  ضرع 50  ینتب  یسرجوین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

1101090595000191 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  نالگهد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

برغ هدینت  شیپ  نتب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   80x120x200 cm زیاس ینتب  سنج  یسرجوین  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

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

هدهع رب  لمح  هنیزه  ددرگ ، یراذگراب  لیمکت و  یتسویپ  یتسیل  ساسارب  ددع  دادعت 200  هب  رتم  کی  لوط  عافترا 80  ضرع 50  ینتب  یسرجوین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف 

6667134511 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  زاروا -  دمحم  نابایخ  نالگهد - نالگهد ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35123130-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35122394-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

8080 عافترا   عافترا   5050 ضرع   ضرع ینتب   ینتب یسرجوین   یسرجوین ناونع : : ناونع 5656
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قفاب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5682548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005240000045 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  قفاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یدمرس اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  یتراجت  مان   cm 60 زیاس یهجو  هس  لکش  یراطخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/07/15 زاین :  خیرات 

یدمرس اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  یتراجت  مان   cm 60 زیاس هریاد  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/07/15 زاین :  خیرات 
یدمرس اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  یتراجت  مان   60x60 cm زیاس عبرم  لکش  یرابخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 130 دادعت : 
1401/07/15 زاین :  خیرات 

لیویس دور  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   60x60 cm زیاس  m 3 لوط یگدننار  ییامنهار و  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/07/15 زاین :  خیرات 
قفاب رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامن یراذگراب  لیمکت و  ار  تسویپ  کرادم  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8971956777 یتسپ :  دک  عماج ،  دجسم  نابایخ  قفاب ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32420235-035  ، 32420200-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32423041-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهجو یهجو هسهس   لکش   لکش یراطخا   یراطخا ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 5757
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  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 16 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AA, AB, AC رسناگرهب یاه  کد  یله  تهج  تساخرب  تسشن و  لحم  یزیمآ  گنر  یراذگ و  تمالع  یسدنهم  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رذوبا

1101093631002816 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزکرم یاهرتفد  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

زور 180 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23942826-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5682823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل  قبط  دابآرضخ (  کباتا -  روحم  یزاسهب  ضیرعت و  تهج  هتخاس  شیپ  ینتب  سکاب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003205000035 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916976951 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  راولب  رنهاب -  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7244418-0353  ، 37245256-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246160-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کدکد یله   یله تهج   تهج تساخرب   تساخرب وو   تسشن   تسشن لحم   لحم یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   یراذگ   یراذگ تمالع   تمالع یسدنهم   یسدنهم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5858

روحم روحم یزاسهب   یزاسهب وو   ضیرعت   ضیرعت تهج   تهج هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ ینتب   ینتب سکاب   سکاب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959
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دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5682905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل  قبط  مورطق (  قفاب - روحم  یزاسهب  ضیرعت و  تهج  هتخاس  شیپ  ینتب  سکاب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003205000036 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916976951 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  راولب  رنهاب -  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7244418-0353  ، 37245256-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246160-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهبا 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 11 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عبرم رتم  ژارتم 500 هب  هدروخ 20*40  شرب  لغب  یگنس  لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092204000210 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  رهبا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یرلخیش حالف  لابقا  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   kg 35 نزو  50x40 cm داعبا ناشول  تینارگ  هبش  یگنس  لودج  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/06/27 زاین :  خیرات 

رهبا رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیریگب سامت  یرواهب  سدنهم  نفلت 09127443067 هرامش  اب  زاین  تروص  رد.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4561917974 یتسپ :  دک  رهبا ،  یرادرهش  رهشمرخ  راولب  رهبا  رهبا ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35279000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35225702-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم یزاسهب   یزاسهب وو   ضیرعت   ضیرعت تهج   تهج هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ ینتب   ینتب سکاب   سکاب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060

عبرم عبرم رتم   رتم 500500 ژارتم   ژارتم هبهب     4040 ** 2020 هدروخ   هدروخ شرب   شرب لغب   لغب یگنس   یگنس لودج   لودج ناونع : : ناونع 6161
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رتسبش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگدننار ییامنهار و  تازیهجت  اب  رتسبش  رهش  رباعم  زیهجت  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005736000023 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رتسبش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 

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

رتسبش رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5381855455 یتسپ :  دک  یرتسبش ،  دومحم  خیش  نابایخ  یادتبا  هر ) ) ماما نابایخ  رتسبش  رتسبش ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42420500-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42423070-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالگهد یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5683026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  زا  ددرگ ، یراذگراب  اددجم  لیمکت و  یتسویپ  تسیل  ساسارب  ددع  دادعت 4  هب  ریسم  یامنهار  نز  کمشچ  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم 

1101090595000190 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  نالگهد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V 220 ژاتلو  AWL-220 لدم یلومعم  نز  کمشچ  غارچ  الاک :  مان 
تس 4 دادعت : 

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

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  ددرگ ، یراذگراب  اددجم  لیمکت و  یتسویپ  تسیل  ساسارب  ددع  دادعت 4  هب  ریسم  یامنهار  نز  کمشچ  غارچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا 

دشاب یناریسکات  دحاو  دات  دروم  تسیاب  یم  قوف  دراوم 

6667134511 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  زاروا -  دمحم  نابایخ  نالگهد - نالگهد ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35123130-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35122394-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار تازیهجت   تازیهجت اباب   رتسبش   رتسبش رهش   رهش رباعم   رباعم زیهجت   زیهجت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 6262

ریسم ریسم یامنهار   یامنهار نزنز   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 6363

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

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

زا 70 ھحفص 47 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zje5a9ge9hvyq?user=37505&ntc=5682914
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5682914?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rdj4xzmvkkya4?user=37505&ntc=5683026
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5683026?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5683102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ ناتسا  رد  یا  هداج  یمومع  لقن  لمح و  تراظن  لرتنک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000100 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/03/22 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مالعتسا دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

46 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 17   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 9   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5683303 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1401/06/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم حطس  رباعم  یروحم  یشک  طخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ -   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر دقاف  نامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ -   2

تفه هقطنم  یرادرهش  یماصتعا  نیورپ  هارراهچ  شبن  یمالسا  یروهمج  راولب  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

05131294773 :: نفلت :: http://ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسلگ ناتسا   ناتسا ردرد   یایا   هداج   هداج یمومع   یمومع لقن   لقن وو   لمح   لمح تراظن   تراظن وو   لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 6464

هقطنم هقطنم حطس   حطس رباعم   رباعم یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم هقطنم 7  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش  - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5683307 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/06/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رباعم یروحم  یشک  طخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر دقاف  نامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ  هبتر - دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یماصتعا نیورپ  هارراهچ  شبن  یمالسا  یروهمج  راولب  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

05131294773 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17:00هرامش  - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 9:00عبنم  - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5683352 :: هرازه هرازه 11:00دکدک   تعاس  - 1401/06/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم حطس  رباعم  یروحم  یشک  طخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تفه هقطنم  یرادرهش  یماصتعا  نیورپ  هار  رهچ  شبن  یمالسا  یروهمج  راولب   :: سردآ سردآ

05131294773 :: نفلت :: www.ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6666

هقطنم هقطنم حطس   حطس رباعم   رباعم یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6767

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

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

زا 70 ھحفص 49 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sqkaaus6qasdv?user=37505&ntc=5683307
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5683307?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jhgz8mnp6vncd?user=37505&ntc=5683352
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5683352?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رهشوب ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5683647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش زبس  یاهاضف  اهکراپ و  ییانشور  تهج  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005701000211 زاین :  هرامش 

رهشوب ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف  نامتخاس  جراخ  لخاد و  بصن  دربراک   2x4 mm^2 عطقم حطس   PVC شکور سنج  یلوتفم  قرب  لباک  الاک :  مان 

لمآ لباک  میس و  یدیلوت 
رتم 300 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
لمآ لباک  میس و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف  نامتخاس  لخاد  دربراک   2x2/5 mm^2 عطقم حطس   PVC ناشفا قرب  لباک  الاک :  مان 

رتم 600 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

بونج رتسگ  رونارف  هدننک  هضرع  عجرم  رون  عیدب  یتراجت  مان   W 150 ناوت یباتهم   LED روتکژورپ الاک :  مان 
ددع 18 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
بونج رتسگ  رونارف  هدننک  هضرع  عجرم  رون  عیدب  یتراجت  مان   w 100 ناوت یباتهم   LED روتکژورپ الاک :  مان 

ددع 109 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

یلکوت یرهم  هدننک  هضرع  عجرم  سنارت  ابص  هدنزاس  عجرم  سنارت  ابص  یتراجت  مان   SB200 لدم  W 200 ناوت دیفس   LED ینابایخ ییانشور  روتکژورپ  الاک :  مان 
یدابآ هلا 

ددع 156 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  دانسا  روآ  دهعت  ءاضما  رهم و  تسویپ و  مرف  رد  جردنم  دانسا  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515988338 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ردنب  یرادرهش  یراولد  یلع  سیئر  هکلف  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33340571-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش زبس   زبس یاهاضف   یاهاضف وو   اهکراپ   اهکراپ ییانشور   ییانشور تهج   تهج مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

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

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

زا 70 ھحفص 50 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/y9qguenhcm4vq?user=37505&ntc=5683647
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5683647?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تلوص دابآدمحا  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5683670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091497000003 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  تلوص  دابا  دمحا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  ایرآ  یمیش  ابص  هدنزاس  عجرم  ایرآ  یمیش  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   kg 20 بلح گنر 2011880  دک  کی  هجرد  درز  یئزج  هس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

ناریا
بلح 10 دادعت : 

1401/06/26 زاین :  خیرات 
روشک ایرآ  یمیش  ابص  هدنزاس  عجرم  ایرآ  یمیش  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   kg 20 بلح گنر 2011870  دک  کی  هجرد  دیفس  یئزج  هس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس 
بلح 9 دادعت : 

1401/06/26 زاین :  خیرات 
ماج تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لاسرا  یگنهامه  تهج  سامت  هرامش   - یدقن دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اضر 20 ،  ماما  شبن  (- ع  ) اضر ماما  راولب  تلوصدابآدمحا - رهش  ماج - تبرت  ناتسرهش  ماج ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9576163575

52964200-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52964001-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5683687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یلامشرذگرانک  تهج  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  یسرجوین  ددع  هیهت 300 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030205000067 زاین :  هرامش 

( دولانیب  ) دهشم یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دهشم یزاس  هناخ  هناخراک   cm 110 عافترا  300x80x20 cm زیاس یسرجوین  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9357174383 یتسپ :  دک  هاگپ ،  ریش  هناخراک  بنج  - یسودرف هار  هس  زا  دعب  - نارانچ هداج  رتمولیک 20  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35421151-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35421150-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم دهشم یلامشرذگرانک   یلامشرذگرانک تهج   تهج تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   یسرجوین   یسرجوین ددع   ددع 300300 هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام - دابآدومحم تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5683771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدیچیپ بانط  تاقلعتم و  هارمه  هب  مرگولیک  دودح 8  لماک  هیاپ  اب  یا  هرقن  لیتسا  تافیرشت  دنبهار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101093993000365 زاین :  هرامش 
ناردنزام دابآدومحم  تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   M6 لدم ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 22 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زور ات 50  ینامز 40  هزاب  رد  یلام  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( عمتجم یزکرم  رابنا  برد  سنج  لیوحت   .) دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  ....و  سکابیت  تسپ و  یربراب و  هنیزه 

تسا هدنشورف  هدهع  هب  یربراب  هنیزه  تخادرپ  ناسانشراک و  دات  مدع  تروص  رد  سنج  تدوع 
ددرگ تسویپ  امازلا  روتکاف 

4631141997 یتسپ :  دک  رون ،  هداج  رتمولیک 5  دابآدومحم  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44745168-011  ، 44745701-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737524-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادهگن و5683720 سیورس ، تامدخ  هئارا  تعرس و  فلخت  تبث  یرادار  هناماس  یزادنا  هار  دیرخ و 
ینابیتشپ

هحفص 19) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هدیچیپ هدیچیپ بانط   بانط وو   تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   مرگولیک   مرگولیک   88 دودح   دودح لماک   لماک هیاپ   هیاپ اباب   یایا   هرقن   هرقن لیتسا   لیتسا تافیرشت   تافیرشت دنبهار   دنبهار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7171

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5682581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تعاس تبث  اب  بایغو  روضح  هاگتسد  وکست ،  رکیپسا   ، prom15a هراک کت  رتنیرپ  تسویپ ،  تاصخشم  اب  لماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
i40b لسناریا مدوم  رگشیامن ،  اب  یزیمور  نفلت   vleco-155

1101003520000202 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

افیا یتراجت  مان   CL-S لدم یا  هرقن  کیسالک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/06/26 زاین :  خیرات 
لتمک تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   KX-TS 580MXB لدم یکشم  گنر  یزیمور  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 

یمکح امه  هدننک  هضرع  عجرم   TENDA یتراجت مان   D810R لدم یلومعم  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/06/26 زاین :  خیرات 
نیمیس روشنم  هدننک  هضرع  عجرم   TECHNO TICK A یتراجت مان   A لدم یرادا  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

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

ناراب ابیز  یاهبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یپ  چا  یتراجت  مان  نتراک   53A لدم یرزیل  رتنیرپ  جیرتراک  رگپاچ  رهوج  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/06/26 زاین :  خیرات 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   MEVA یتراجت مان   MSP 522 MFR لدم هنایار  رکیپسا  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/06/26 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  هیلختو  لقنو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامرک رهش  یموب  طقف  هدننک  نیمات 

7619653656 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمجراولب  شبن   - نادیم نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32440151-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32440013-034 :: 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

یرادهگن و5683720 سیورس ، تامدخ  هئارا  تعرس و  فلخت  تبث  یرادار  هناماس  یزادنا  هار  دیرخ و 
ینابیتشپ

هحفص 19) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تاقلعتم و5683771 هارمه  هب  مرگولیک  دودح 8  لماک  هیاپ  اب  یا  هرقن  لیتسا  تافیرشت  دنبهار  دیرخ 
هدیچیپ بانط 

هحفص 41) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

vleco-vleco- تعاس   تعاس تبث   تبث اباب   بایغو   بایغو روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد وکست ،  ،  وکست رکیپسا   رکیپسا  ،  ، prom15aprom15a هراک   هراک کتکت   رتنیرپ   رتنیرپ تسویپ ،  ،  تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   لماک   لماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع
i40bi40b  لسناریا لسناریا مدوم   مدوم رگشیامن ،  ،  رگشیامن اباب   یزیمور   یزیمور نفلت   نفلت   155155

7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5682558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001205000192 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تراظن دأت  زا  سپ  تخادرپ  دشاب ، یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  ددرگ ، همیمضروتکاف  شیپ  تسا ، هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8164676473 یتسپ :  دک  وجاوخ ،  لپ  یوربور  هناخ  هنآ  راولب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36615360-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36615366-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزار یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5682614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام کی  تخادرپ  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط  تاقلعتم  هتسب و  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004013000164 زاین :  هرامش 

یزار یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 44 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام کی  تخادرپ  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط  تاقلعتم  هتسب و  رادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3197619751 یتسپ :  دک  یزار ،  هسسوم  کراصح  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34570038-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34502853-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ههام ههام کیکی   تخادرپ   تخادرپ هدنشورف   هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7474

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5682769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش رهم  اب  گربرس و  رد  روتکاف  شیپ  تمیق و  هناگادج  روط  هب  هتخاس - شیپ  نویسادنف  هارمه  هب  نیبرود  بصن  تهج  لکد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تسویپ لیاف  قبط  دوش (  هئارا 

1101004139000026 زاین :  هرامش 
بآ تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

زاس شهج  هدنزاس  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  ینت  نویسادنف  نتب  الاک :  مان 
نت 1 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MNA یتراجت مان   ENLPR-3IR لدم  IP لاتیجید لکد  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط دوش (  هئارا  تکرش  رهم  اب  گربرس و  رد  روتکاف  شیپ  تمیق و  هناگادج  روط  هب  هتخاس - شیپ  نویسادنف  هارمه  هب  نیبرود  بصن  تهج  لکد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ )  لیاف 

1658954381 یتسپ :  دک  بآ ،  تاقیقحت  هسسؤم  روپسابع ، دیهش  راولب  هیمیکح ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304246-021  ، 77000300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77311959-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتخاس هتخاس شیپ   شیپ نویسادنف   نویسادنف هارمه   هارمه هبهب   نیبرود   نیبرود بصن   بصن تهج   تهج لکد   لکد ناونع : : ناونع 7575
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یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: 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   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5683045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رآ یو  نا  نیبرود و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050190000098 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
روفصع لآ  دیحو  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  متسیس  سراپ  یتراجت  مان   PSE-N324-402416 لدم هکبش  تحت  لاناک  رآ 32  یو  نا  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

عجرم ویرآ  متسیس  اناد  هعسوت  هدنزاس  عجرم  دراگلا  یتراجت  مان   LPC5242M لدم ورپ  دنمشوه  زیاروتوم  زنل  تلاب  یلسکیپاگم  هتسب 5  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ویرآ متسیس  اناد  هعسوت  هدننک  هضرع 

هاگتسد 260 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع تروصردودشابیم  هدنشورف  هدهعرب  یوضر  ناسارخ  هپس  کنابرابنا  ات  یربراب  هنیزه  / تسویپ تاصخشمربارب  / یناریا / هباشماهدکناریا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هپس کناب  باسح  هرامش  روتکاف و  شیپ  هئارا  / ههامکی روتکاف  هیوست  / دوشیم هداد  تشگرب  هدنشورف  هنیزه  اب  الاک  قباطت 

9176753673 یتسپ :  دک  یناقلاط 1 ،  شبن  دابآ  دمحا  نابایخ  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38462118-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38423096-051 :: 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

رآرآ یویو   نانا   وو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزار یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5683271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام کی  تخادرپ  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط  تاقلعتم  هتسب و  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004013000166 زاین :  هرامش 

یزار یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 44 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام کی  تخادرپ  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  تسویپ  تسیل  قبط  تاقلعتم  هتسب و  رادم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3197619751 یتسپ :  دک  یزار ،  هسسوم  کراصح  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34570038-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34502853-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف  ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبونج

یبونج ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5683494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... و هنیجنگ -  یور  صوصخم  ماد  نیبرود  ینوماریپ -  طیحم  تلاب  نیبرود  یریوصت -  تراظن  هناماس  تازیهجت  دیرخ  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیربکا  هزوم  غاب  هعومجم  رد  شزومآ  یزادنا ، ¬ هار بصن و  لقن ، لمح و  هیهت ، یکینورتکلا  تظافح  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا 

1101000206000123 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف  ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دروم l 1 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
دنجریب یبونج ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9718783179 یتسپ :  دک  سردم 23 و 25 ،  نیب  سردم -  نابایخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32432163-056  ، 32422139-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32434087-056 :: 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

ههام ههام کیکی   تخادرپ   تخادرپ هدنشورف   هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7777

 ...  ... وو هنیجنگ -  -  هنیجنگ یور   یور صوصخم   صوصخم ماد   ماد نیبرود   نیبرود ینوماریپ -  -  ینوماریپ طیحم   طیحم تلاب   تلاب نیبرود   نیبرود یریوصت -  -  یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا رامآ  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 16 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5683587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لسکیپ  اگم  ماد 3  هتسبرادم  نیبرود  ددع  دادعت 25  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 bullet لسکیپ اگم  ماد 5  هتسبرادم  نیبرود  ددع  دادعت 10 

اه نیبرود  صوصخم  هیذغت  عبنم  ددع  دادعت 35 
1101003013000099 زاین :  هرامش 

ناریا راما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سراپ ریبدت  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   ITP یتراجت مان   ITP-D650AW لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

سراپ ریبدت  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   ITP یتراجت مان   ITP-D480IR لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 25 دادعت : 

1401/06/27 زاین :  خیرات 
ناراک سیطانغم  نما  رهش  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم   VG4-A-PSU2 لدم  W 240 ناوت هتسب  رادم  نیبرود  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 35 دادعت : 
1401/06/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  قیقد  تمیق  داهنشیپ  لمعلاروتسد  تسویپ و  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم مالقا  همه  لماش  روتکاف  همیب  باسحاصافم  یتناراگ و  یزادنا و  هار  بصن و 

دوش هداد  اجکی  مالقا  همه  تمیق 

1414663111 یتسپ :  دک  اریا ن ،  رامآ  زکرم  یریعم -  یهر  نابایخ  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88965070-021  ، 85100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88961400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه نیبرود   نیبرود صوصخم   صوصخم هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم لسکیپ -  -  لسکیپ اگم   اگم ماد  33   ماد هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7979

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5683591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیدباع نسح  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  تسویپ  طیارش  حرش  هب  کینورتکلا  تظافح  یاهمتسیس  یرادهگنو  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
024-33145429

1101001313000145 زاین :  هرامش 
ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

لودج  ) یتسویپ لیاف  لیمکتو  دولناد  زا  سپ  تسیابیمراکنامیپ  دریگیم  ماجنا  دادرارقدقع  قیرطزاو  هدوب  یراکنامیپ  تروصبروکذم  تمدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ربارب  هناماسرد  هدش  هئارا  تمیقاب  دیاب  تسویپ  لیاف  لک  تمیق  تسا  یهیدب  یمازلا )  .) دیامن یراذگراب  هناماسردو  نکسا  ارنآ  اددجم  ( ریداقم

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

33145339-024  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایتخب لاحمراهچ و  ناگدرل  ادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5683644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبروذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090729000010 زاین :  هرامش 
ناگدرل ادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   PIR یتراجت مان   AMOWC لدم هتسبرادم  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/29 زاین :  خیرات 
ناگدرل رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بصن نودب  دوش  هداد  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8891694358 یتسپ :  دک  ناگدرل ،  ناتسرامیب  ناگدرل - ناگدرل ،  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34444441-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34444440-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح یاهمتسیس   یاهمتسیس یرادهگنو   یرادهگنو سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 8080

هتسب هتسب رادم   رادم نیبروذ   نیبروذ ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 70 ھحفص 61 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/39qauc5f82zxx?user=37505&ntc=5683591
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5683591?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ad3sxyhvttzsr?user=37505&ntc=5683644
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5683644?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسرل ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5683916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  یاه  هناماس  یزادنا  هارو  بصنو  هیهتو   - هکبش تخاس  ریز  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001347000006 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   AHD لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 75 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یریوصت تراظن  یاه  هناماس  یزادنا  هارو  بصنو  هیهتو   - هکبش تخاس  ریز  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6814663738 یتسپ :  دک  ماما ،  نادیم  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337279-066  ، 33304677-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33303895-066 :: 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

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

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

5683929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد جردنم  یاهزوجم  زا  یکی  هئارا  دشاب - یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  دشاب - یم  هباشم  دک  ناریا   - یکینورتکلا رازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا  الاک  نیمأت  اب  طبترم  هناماس 

1101093498005160 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یوجگنج لضفلاوبا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   JUN WEI TRADING هدنزاس عجرم   TFT 3.5 لدم هتسب  رادم  نیبرود  رتست  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

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

تاداهنشیپ هئارا  دنشاب - لاسکی  لقادح  تدم  هب  یلخاد  ربتعم  یتناراگ  یاراد  تساوخرد و  حرش  اب  قباطم  اقیقد  تسیاب  یم  سانجا  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشاب یم  کی  زاف  یزکرم  رابنا  هیولسع  رد  عقاو  هیلخت  لحم.تسیمازلا  هاگشورف  تکرش / گربرس  رد  ازجم  تروصب  یلام  ینف و 

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

1312219-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصنو   بصنو هیهت   هیهت وو    - - هکبش هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8282

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود رتست   رتست یکینورتکلا -  -  یکینورتکلا رازبا   رازبا ناونع : : ناونع 8383

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

ناریا یزکرم  نهآ  گنس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

bpms.icioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5684001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

02188173624 یندل شویراد  Slope Vision1401062114010703 نیبرود 148 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5682488 تراظن  رطخ و  مالعا  هکبش ، یقرب ، یاهراک  هحفص 22)ترجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناتسلگ5683102 ناتسا  رد  یا  هداج  یمومع  لقن  لمح و  تراظن  هحفص 41)لرتنک و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرادهگن و5683720 سیورس ، تامدخ  هئارا  تعرس و  فلخت  تبث  یرادار  هناماس  یزادنا  هار  دیرخ و 
ینابیتشپ

هحفص 19) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) itsits  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

Slope Vis ionSlope Vis ion نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484

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 " ) " ) 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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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 " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

ناتسا یعیبط  عبانم  یزرواشک و  شزومآ  تاقیقحت و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
لیبدرا

لیبدرا 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

5682809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم ارحص  تشک  تکرش  یدالوف  یکسا  لیم  هساک 6  راد  کج  رکرام  رئوراف و  اب  رپیش  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000397000119 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  شزوما  تاقیقحت و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناغمرا تراجت  نیزرف  هدننک  هضرع  عجرم   ITS یتراجت مان   TC100 لدم یزرواشک  نز  رایش  هاگتسد  الاک :  مان 

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

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زکرم لیوحت  ار  هاگتسد  رویرهش  ات 25  دنناوتب  هک  دننک  تکرش  یناگدنشورف  طقف  رما  ترورض  تلع  هب   - تسا هدنرب  هدهع  رب  زکرم  ات  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  هزور  ینامز 20  هزاب  رد  یلام  دانسا  میظنت  هاگتسد و  لیوحت  زا  سپ  هنیزه  تخادرپ  .دش  دنهاوخ  فذح  تروص  نیا  ریغ  رد  دنیامن 

5695157451 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  تاقیقحت  زکرم  یتعنص  کرهش  بنج  زودنالصا  هداج  رتمولیک 12  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32751593-045  ، 32751962-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32751593-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

its :: 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

یزرواشک5682809 نز  رایش  هحفص 63)هاگتسد  )  itsits

(( 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

یرادهگن و5683720 سیورس ، تامدخ  هئارا  تعرس و  فلخت  تبث  یرادار  هناماس  یزادنا  هار  دیرخ و 
ینابیتشپ

هحفص 19) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت 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

یرادهگن و5683720 سیورس ، تامدخ  هئارا  تعرس و  فلخت  تبث  یرادار  هناماس  یزادنا  هار  دیرخ و 
ینابیتشپ

هحفص 19) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یزرواشک یزرواشک نزنز   رایش   رایش هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8585

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

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

زا 70 ھحفص 64 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wmj6znn8ezdns?user=37505&ntc=5682809
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5682809?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  " " 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

هتسب5683644 رادم  هحفص 55)نیبروذ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " 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 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

5683146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

موینیمولآ دیفسف  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003107000613 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   AZ یتراجت مان   VZ7291AZ لدم یهاگشیامزآ  روتکتد  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  :: 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

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

موینیمولآ5683146 دیفسف  هحفص 65)روتکتد  روتکتد  ( روتکتد

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

ویتکا5683473 ویدار  روتکتد  صوصخم  تکوس  هحفص 22)درب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5683604FLAME DETECTOR(22 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

موینیمولآ موینیمولآ دیفسف   دیفسف روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 8686

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

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

زا 70 ھحفص 65 
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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   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاس5682890 هریخذ  هاگتسد  دربراک   San Storage زاس هریخذ  کیتامروفنا -  یا  هنایار  مزاول  دیرخ 
یرون ربیف  هکبش 

هحفص 25) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

عافترا 568254680 ضرع 50  ینتب  هحفص 41)یسرجوین  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دهشم5683687 یلامشرذگرانک  تهج  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  یسرجوین  ددع  هحفص 41)هیهت 300 هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تاقلعتم و5683771 هارمه  هب  مرگولیک  دودح 8  لماک  هیاپ  اب  یا  هرقن  لیتسا  تافیرشت  دنبهار  دیرخ 
هدیچیپ بانط 

هحفص 41) 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

تاقلعتم و5683771 هارمه  هب  مرگولیک  دودح 8  لماک  هیاپ  اب  یا  هرقن  لیتسا  تافیرشت  دنبهار  دیرخ 
هدیچیپ بانط 

هحفص 41) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

5683900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب داعبا 210*110  هب  کیتاتسا  گنر  اب  تقرس  دض  لفق  هارمه  هب  قیرح ) دض  تقرس و  دض   ) رورس برد  بصن  لمح و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  هدهع  هب  امامت  بصن  لمح و 

1101001070000227 زاین :  هرامش 
ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلداع 85162048 یاقآ  یگنهامه  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

85162394-021  ، 85160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85169-021 :: 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

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

اب5683900 تقرس  دض  لفق  هارمه  هب  قیرح ) دض  تقرس و  دض   ) رورس برد  بصن  لمح و  هیهت و 
کیتاتسا گنر 

هحفص 67) تقرس  ( تقرس دضدض  

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کیتاتسا کیتاتسا گنر   گنر اباب   تقرس   تقرس دضدض   لفق   لفق هارمه   هارمه هبهب   قیرح ) ) قیرح دضدض   وو   تقرس   تقرس دضدض    ) ) رورس رورس برد   برد بصن   بصن وو   لمح   لمح وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8787
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( ناردنزام ناتسا  بعش  روما  هرادا   ) ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5683674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف دات  شورف و  زا  سپ  تامدخ  لاس  اب 10 ایرا  تراک  انبم  تکرش  هام  یتناراگ 15 اب  ترامسا 51  لدم  تراک  رگباچ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلم کناب  ناسانشراک 

1201030013000012 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

یلم کناب  ناسانشراک  ینف  دات  شورف و  زا  سپ  تامدخ  لاس  اب 10 ایرا  تراک  انبم  تکرش  هام  یتناراگ 15 اب  ترامسا 51  لدم  تراک  رگباچ  هاگتسد  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  5 دادعت : 
1401/07/03 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کناب ناسانشراک  ینف  دات  شورف و  زا  سپ  تامدخ  لاس  اب 10 ایرا  تراک  انبم  تکرش  هام  یتناراگ 15 اب  ترامسا 51  لدم  تراک  رگباچ  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلم

4841915116 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  نابعش  همین  ناتسرامیب  یوربور  نارادساپ  راولب  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347055-011  ، 3381-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347875-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینف ینف دات   دات وو   شورف   شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ لاس   لاس 1010 اباب   ایرا   ایرا تراک   تراک انبم   انبم تکرش   تکرش هام   هام 1515 یتناراگ   یتناراگ اباب     5151 ترامسا   ترامسا لدم   لدم تراک   تراک رگباچ   رگباچ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
یلم یلم کناب   کناب ناسانشراک   ناسانشراک

8888
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روشک سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ،  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5683980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکفلت دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003159000074 زاین :  هرامش 

روشک سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  رد  تاصخشم  - 

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

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

تسا هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتشیب 24572015 تاعالطا 

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

24572220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22211835-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

رازفا5682542 مرن  هحفص 13)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتخاس5682769 شیپ  نویسادنف  هارمه  هب  نیبرود  بصن  تهج  هحفص 55)لکد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزاسرهش5683278 یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  هحفص 13)ویشرآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاس5683674 اب 10 ایرا  تراک  انبم  تکرش  هام  یتناراگ 15 اب  ترامسا 51  لدم  تراک  رگباچ  هاگتسد 
یلم کناب  ناسانشراک  ینف  دات  شورف و  زا  سپ  تامدخ 

هحفص 67) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

ینابیتشپ5683881 هارمه  هب  نانکراک  درکلمع  یبایشزرا  هناماس  هحفص 13)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سکفلت5683980 هحفص 67)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

سکفلت سکفلت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5682488 تراظن  رطخ و  مالعا  هکبش ، یقرب ، یاهراک  هحفص 22)ترجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نیبرود5683494 ینوماریپ -  طیحم  تلاب  نیبرود  یریوصت -  تراظن  هناماس  تازیهجت  دیرخ  نیمات و 
 ... و هنیجنگ -  یور  صوصخم  ماد 

هحفص 55) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5683916 تراظن  یاه  هناماس  یزادنا  هار  بصنو و  هیهت  و   - هکبش تخاس  ریز  هحفص 55)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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