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

( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 12  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 12  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 22

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 23

140 1140 1 رویرهش   رویرهش هبنش  2323   هبنش راهچ   راهچ 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   147,2هکس 10 , 000147,2 10 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   85,46085,460مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   136هکس ,560 , 000136 ,560 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 1 1 ,4002 11 سیئوس400, سیئوس کنارف   328,300328کنارف ,300

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس ,500 , 00082 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع238,900238,900رالد ناتسبرع لایر   83,61083,6لایر 10

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس ,500 , 00052 ,500 , وروی000 ژورن313,870313,870وروی ژورن نورک   31نورک ,2 0031 ,2 00

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا13,245,00013,245,000یالط سیلگنا دنوپ   362دنوپ ,660362 نپاژ660, نپاژ نینی   دصکی   220دصکی ,500220 ,500

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
((3636))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8080))

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

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

زا 91 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 16  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 11  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 35

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 42

( یهگآ دادعت 25  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 44

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 58

( یهگآ دادعت 20  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 58

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 74

( یهگآ دادعت 10  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 76

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

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

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

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

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

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

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

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

زا 91 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا هدننک  نفلت   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( 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  • 86

( 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  • 86

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

( یهگآ دادعت 10  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

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

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

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

زا 91 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزکرم ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش تدم  هب  مود  تبون  یهگا  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تراجت  :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 10   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5686336 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  تعاس 11   - 1401/07/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کارا  ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم  یناکم  یتاعالطا  هناماس  رد  رباعم  ییانشور  فیعض و  راشف  هکبش  یداع  نیکرتشم  تاعالطا  تبث  تشادرب و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  16/270/000/000 دروارب :

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   1/313/500/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   500/000 دیرخ : 

کیتامروفنا هتشر  رد   4 دیرگ

سامت نفلت  اب  ینابیتشپ  روما  ردص ، یسوم  ماما  نابایخ  کارا ،  :: سردآ سردآ

08608632228038-32226033 :: 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

ناریا رهم  هنسحلا  ضرق  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/8800/06 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/04هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5686378 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاجم ناوخشیپ  نشیکیلپا و  رپوس  یزادنا  هار  تهج  لاتیجید  یاه  سیورس  اهدنیارف و  هچراپکی  مرفتلپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تراک همان و  یفرعم  دشاب -  یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه  یهگآ -  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 1.000.000  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم ییاسانش 

مجنپ هقبط  ناریا  رهم  هنسحلا  ضرق  کناب  نامتخاس  کالپ 115  دراطع ، هچوک  شبن  یناقلاط ، نابایخ  هب  هدیسرن  یبونج ، حتفم  نابایخ  نارهت  لیوحت   :: سردآ سردآ
هناخریبد  ینابیتشپ  لک  هرادا 

هچوک شبن  یناقلاط  نابایخ  هب  هدیسرن  یبونج  حتفم  نابایخ  نارهت  رد  عقاو  هدیازم  هصقانم و  هناخریبد  کناب  ینابیتشپ  لک  هرادا  دانسا  تاعالطا و  تفایرد 
ناریا رهم  هنسحلا  ضرق  کناب  نامتخاس  دراطع 

لک هرادا  هدنیامن  یلخاد 1354  91006005 ینابیتشپ لک  هرادا  هدنیامن   :: نفلت نفلت
4122 یلخاد  91006005 تاطابتراو یروآنف 

:: 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

هناماس هناماس ردرد   رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور وو   فیعض   فیعض راشف   راشف هکبش   هکبش یداع   یداع نیکرتشم   نیکرتشم تاعالطا   تاعالطا تبث   تبث وو   تشادرب   تشادرب ناونع : : ناونع 11

یزاجم یزاجم ناوخشیپ   ناوخشیپ وو   نشیکیلپا   نشیکیلپا رپوس   رپوس یزادنا   یزادنا هار   هار تهج   تهج لاتیجید   لاتیجید یاه   یاه سیورس   سیورس وو   اهدنیارف   اهدنیارف هچراپکی   هچراپکی مرفتلپ   مرفتلپ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 91 ھحفص 5 
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( صاخ یماهس   ) ناجریس کراپ  رهگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ع / 1401/25 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 16   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5686389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجریس کراپ  رھگ  یرگشدرگ  هدکهد  هدودحم  رد  ار  ( VR  ) یزاجم تیعقاو  تازیهجت  اهزاس و  هیبش  یزابرهش  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هصقانم هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  جرد  هنیزه  .تسا  راتخم  ییاعدا  تراسخ  ناربج  تیلوئسم و  هنوگره  نودب  تاداهنشیپ  هیلک  لوبق  در و  رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( - لایر درایلیم  هس   ) لایر  3000.000.000 هصقانم : رد  تکرش  هدرپس.دشاب  یم 

کراپ رهگ  یرگشدرگ  هدکهد  زاریش ، ناجریس -  روحم  هداج  رتمولیک 20  ناجریس  : دانسا لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

09136216430 :: 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

ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشجنپهرامش زور  تعاس 18   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 19   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5686601 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  تعاس 14/40   - 1401/07/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجریس یرادرهش  یزاسرهش  هناماس  رد  تاعالطا  دورو  تاعالطا و  تشادرب  یزیمم ، ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق  روما  یزکرم  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس   :: سردآ سردآ
مان 88999737 و 85193798 تبث  رتفد 

02141934-41325077-034 :: 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

(( VRVR  ) ) یزاجم یزاجم تیعقاو   تیعقاو تازیهجت   تازیهجت وو   اهزاس   اهزاس هیبش   هیبش یزابرهش   یزابرهش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 33

هناماس هناماس ردرد   تاعالطا   تاعالطا دورو   دورو وو   تاعالطا   تاعالطا تشادرب   تشادرب یزیمم ، ، یزیمم ماجنا   ماجنا 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 :
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001022000030 :: یهگآ یهگآ هرامش   11:00هرامش تعاس :   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5687057 :: هرازه هرازه :: 1401/07/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( IGW  ) للملا نیب  یاتید  هکبش  هعسوت  روظنم  هب  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تخاسریز  تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

( IGW  ) للملا نیب  یاتید  هکبش  هعسوت  روظنم  هب  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
1,500,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 50,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   36,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

یکناب  همانتنامض  ًافرص  نیمضت :  تاحیضوت 
12:00 تعاس : 1402/01/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  یدورو 17  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش -   ، 1631713711 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  یا  هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/31هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/07/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5687526 :: هرازه هرازه :: 1401/07/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیماد اتید  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بآ و5686918 روما  تاسیسات  لرتنک  گنیروتینام و  هچراپکی  هناماس  تخاس و  ریز  یزاس  هدایپ 
تفایزاب

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( IGWIGW  ) ) للملا للملا نیب   نیب یاتید   یاتید هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت روظنم   روظنم هبهب   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

نیماد نیماد اتید   اتید هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

مود تبون  یلومعم ) شور  هب  یا (  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ات 1401/07/02هرامش زا 1401/06/22   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زور تسایس   :: عبنم ات 1401/07/16عبنم زا 1401/07/02   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5686370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب ناریا  زاگ  تفن و  نیدایم  یکشخ  ییایرد و  فلتخم  قطانم  رد  یرادج  ششوپ  اب  یاههاچ  رد  یریگرادومن  تامدخ  ماجنا  تازیهجت و  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
call out شور

لایر دروآرب 395.462.520.604  غلبم  - 

دشاب یم  یمازلا  نارگ  هصقانم  یارب  ینمیا  تیحالص  دات  یهاوگ  یعامتجا و  هافر  راک و  نواعت ،  ترازو  زا  تیحالص  دات  ربتعم  همانیهاوگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.

لایر  نیمضت 12٫310,000,000  غلبم 
زکرمت ناونع  تحت  ناریا  یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  دزن  یهگا  لصا  رد  جردنم  ابش  هرامش  هرامش 4001114006376636 و  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  شیف 

ناریا یرافح  یلم  تکرش  هدرپس  هوجو 

اهدادرارق هرادا   - A تراپ لوا -  هقبط  یتایلمع -  هاگیاپ  نامتخاس  ناریا -  یرافح  یلم  تکرش  هب  هاگدورف  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  سردآ -   :: سردآ سردآ

06134146321 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.nidc.ir http://sapp.ir/nide_prنفلت 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

ناگزمره ناتسا  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  مود -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم نایب   :: عبنم خرومعبنم تعاس 11   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5686372 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/07/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدننک نیمات  هب  ار  ینرس  لالقتسا و  یاهدس  یناسربآ  یاه  متسیس  رد  یگدولآ  صیخشت  تهج  یتسیز  رگشیاپ  هاگتسد  دیرخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  تیحالص  یاراد 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 1.200.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو تفن   تفن نیدایم   نیدایم یکشخ   یکشخ وو   ییایرد   ییایرد فلتخم   فلتخم قطانم   قطانم ردرد   یرادج   یرادج ششوپ   ششوپ اباب   یاههاچ   یاههاچ ردرد   یریگرادومن   یریگرادومن تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
call outcall out شور   شور هبهب   ناریا   ناریا زاگ   زاگ

77

اهدس اهدس یناسربآ   یناسربآ یاه   یاه متسیس   متسیس ردرد   یگدولآ   یگدولآ صیخشت   صیخشت تهج   تهج یتسیز   یتسیز رگشیاپ   رگشیاپ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 91 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/erwvsck4r8pzd?user=37505&ntc=5686370
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5686370?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/984palj6pu8l2?user=37505&ntc=5686372
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5686372?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


لوساسایرآ رمیلپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5686419 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  ینمیا و  تازیهجت  ناگدننک  نیمات  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاجن  دادما و  بانط  - beal

یناشن شتآ  همکچ   haevik
یتسد  غارچ  دنرب   wolf

یناشن  شتآ  ناویا  وردوخ و  دنرب   kenbri
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  ...و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09120757185-02185922752 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Sourcing@aryasasol.comسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یزکرم  نهآ  گنس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

22-01-2-02-101-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش زا  لوا  تبون  یهگا  رشن  خیرات  زا   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تیاغل  1401/6/21

ناریا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5686749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروآرف هناخراک  درایکوتسا  زاس و  نگمه  رتسب  راطق  هیلخت  هاگتسیا  راک و  رفسنارت  تشادرب ؛ تشابنا و  تالآ  نیشام  نویساموتا  متسیس  یاقترا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تکراشم قاروا  عاونا  ای  دقن  هجو  همانتنامض  لایر  همان 2.000.000.000  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تالماعم نویسیمک  هناخریبد  ناریا  یزکرم  نها  گنس  صاخ  یماهس  تکرش  هرادا  یتشهب  دیهش  راولب  یادتبا  نیسح  ماما  نادیم  دزی   :: سردآ سردآ

رتشیب 03531454478 تاعالطا   - 36285630-035 :: نفلت :: www.icioc.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

یناشن یناشن شتآ   شتآ وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 99

درایکوتسا درایکوتسا وو   زاس   زاس نگمه   نگمه رتسب   رتسب راطق   راطق هیلخت   هیلخت هاگتسیا   هاگتسیا وو   راک   راک رفسنارت   رفسنارت تشادرب ؛ ؛ تشادرب وو   تشابنا   تشابنا تالآ   تالآ نیشام   نیشام نویساموتا   نویساموتا متسیس   متسیس یاقترا   یاقترا ناونع : : ناونع
یروآرف یروآرف هناخراک   هناخراک

1010
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ناریا سم  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5686918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفایزاب  بآ و  روما  تاسیسات  لرتنک  گنیروتینام و  هچراپکی  هناماس  تخاس و  ریز  یزاس  هدایپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بات بل  پاکیپ -  وردوح 

:: 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

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

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHP-7302505605-T25 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5686441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنمد هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سابعردنب تفن  تکرش  للملا  نیب  روما  یمومع و  طباور   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.BAORCO.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفایزاب تفایزاب وو   بآبآ   روما   روما تاسیسات   تاسیسات لرتنک   لرتنک وو   گنیروتینام   گنیروتینام هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس وو   تخاس   تخاس ریز   ریز یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 111 1

هدنمد هدنمد هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

پ ع م / 1401/008 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  جرد  نامز  زا  زور   7 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  زور   14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5687291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  یکلم  یاهروانش  تهج  ایرد  رد  اقب  تازیهجت  یاه  همانیهاوگ  رودص  تست و  ژراش ،  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 21/910/716/904  غلبم 

لایر نیمضت 1/095/535/845  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 11 یروس  تجح  دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت   :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 0175/01/م م یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/09/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5687870 :: هرازه هرازه :: 1401/09/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسگرن یرادرب  هرهب  دحاو  رد  قیرح  مالعا  متسیس  ثادحا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلام  دروآرب 

لایر  149.138.708.638

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiranنفلت 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناشن5686419 شتآ  ینمیا و  تازیهجت  ناگدننک  نیمات  هحفص 7)ییاسانش  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ایرد ایرد ردرد   اقب   اقب تازیهجت   تازیهجت یاه   یاه همانیهاوگ   همانیهاوگ رودص   رودص وو   تست   تست ژراش ،  ،  ژراش تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1313

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ثادحا   ثادحا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1414
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شرورپ شزومآ و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش زا  : تیاس زا  دانسا  تفایرد  ینامز  تلهم   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشکی  زور  تعاس 19  ات  رثکادح  خروم 1401/06/22  هبنش  هس 

1401/06/27

زورما تصرف   :: عبنم تعاس 14عبنم ات  رثکادح  : داهنشیپ یرازگراب  تلهم   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/07/11 هبنشود  زور 

5686407 :: هرازه هرازه هسدکدک   زور  حبص  تعاس 10  : اهتکاپ ییاشگزاب  نامز   - 1401/07/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/07/12 هبنش 

شرورپ شزومآ و  ترازو  یرورس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

82287007  - 02141934 :: 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

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرشف شور  هب  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  ود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/س/17 یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش تعاس 16  زا 1401/6/23  دانسا  راشتنا   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نامز مایپ   :: عبنم تعاسات 15عبنم  - 1401/08/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5686524 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/07/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

راذگاو لیذ  دراوم  ظاحل  اب  هصقانم و  دانسا  رد  جردنم  حرش  هب  ار  دوخ  رایس » سناکرف  بای  تهج  شیاپ و  هناماس  یزادنا 10  هار  بصن و  نیمات ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن

HSE ناراکنامیپ ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  لایر -  نیمضت 17/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

میظنت نامزاس  تاعالطا ، یروانف  تاطابترا و  هناخترازو  سیدرپ  هدفه  یدورو  یدنق  دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخ ، دیس  لپ  زا  رت  ناپ  یتعیرش ، نابایخ   :: سردآ سردآ
ییویدار تاطابترا  تاررقم و 

02189661703-89662529-89662583-021 :: نفلت :: Www.setadiran.ir-WWW.CRA.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

شرورپ شرورپ وو   شزومآ   شزومآ ترازو   ترازو یرورس   یرورس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

رایس رایس سناکرف   سناکرف بای   بای تهج   تهج وو   شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس   1010 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ،  ،  نیمات ناونع : : ناونع 1616
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نامرک ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 35/08 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5686593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنیامن راذگاو  ار  هریغ  یاه FTTH VDSL،ADSL و  سیورس  لحم  رد  تامدخ  هئارا  تهج  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  :: و ...  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.tci.ir www.kerman.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 2 - 5 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/6/23 دانسا  شورف   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم :: 1401/07/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5686611 :: هرازه هرازه یناگرزابدکدک   ینف  هتیمک  فلا و ب 1401/7/17  یاه  تکاپ  شیاشگ   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
تاکاپ ج 1401/7/19  1401/7/18

تدم هب  ناتسا  حطس  رد  رایس  هکبش  یزاس  نمیا  یزاسهب و  یزاس ، هنیهب  یرادهگن ، ییارجا  ینادیم و  تایلمع  هب  طوبرم  تاروما  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش لاس  کی 

هدنرب هدهع  هب  یهگآ  راشتنا  هنیزه  جدننس -  یزکرم  هبعش  یلم  کناب  دزن  ابیس  هرامش 0106112936000  باسح  هب  یزیراو  لایر  غلبم 200.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هصقانم 

هناخریبد دحاو  موس ، هقبط  ناتسدرک ، هقطنم  تارباخم  یداتس  نامتخاس  مج ، ماج  نابایخ  جدننس ، ناتسرهش  ناتسدرک ، ناتسا  : سردآ هعجارم   :: سردآ سردآ
هناخریبد دحاو  موس ، هقبط  ناتسدرک ، هقطنم  تارباخم  یداتس  نامتخاس  مج ، ماج  نابایخ  جدننس ، : اهتکاپ لیوحت  لحم  سردآ 

08733612322 :: نفلت :: kordestan.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هریغ هریغ وو     FTTH VDSL،ADSLFTTH VDSL،ADSL یاه   یاه سیورس   سیورس لحم   لحم ردرد   تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 1717

رایس رایس هکبش   هکبش یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   یزاسهب   یزاسهب یزاس ، ، یزاس هنیهب   هنیهب یرادهگن ، ، یرادهگن ییارجا   ییارجا وو   ینادیم   ینادیم تایلمع   تایلمع هبهب   طوبرم   طوبرم تاروما   تاروما ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1818

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون 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

5686756 :: 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001001022000031 :: یهگآ یهگآ هرامش   11:00هرامش تعاس :   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5687060 :: هرازه هرازه :: 1401/07/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا  یلم  هکبش   DNS نابیتشپ داجیا  تامدخ  تازیهجت و  نیمات  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تخاسریز  تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا  یلم  هکبش   DNS نابیتشپ داجیا  تامدخ  تازیهجت و  نیمات  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
260,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 15,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   11,200,000,000 نیمضت :  غلبم 

.دشاب  یم  شریذپ  دروم  یکناب  همان  تنامض  افرص  نیمضت :  تاحیضوت 
12:00 تعاس : 1402/01/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخدیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نایایخ  نارهت   ، 1631713711 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیماد نیماد اتید   اتید هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

تاعالطا تاعالطا یلم   یلم هکبش   هکبش   DNSDNS نابیتشپ   نابیتشپ داجیا   داجیا تامدخ   تامدخ وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  تعاس 18:30   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 18:30   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5687176 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  تعاس 10:00   - 1401/08/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( لخاد دیلوت  یرون (  ربیف  راد و  هرز  لرتنک  تلو ، ولیک  لباک 20  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  78/400/000/000 دروارب :

لایر  3/920/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7449184831 یتسپ :  دک  نایسراپ -  زاگ  شیالاپ  تکرش  رهم -  ناتسرهش  سراف -   :: سردآ سردآ
85193768و 88969373 مان :  تبث  رتفد 

یلا 36و 02141934  52724134-071 :: 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

نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا :: 1401/604 م م  یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگآ  جرد  خیرات  زا  زور  تدم 5  ات  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5687838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاتیجید  یاههداد  یریگ  نابیتشپ  یزاس و  هریخذ  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت ، نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر یلام 19.118.000.000  دروآرب 

لاس کی  دادرارق  یارجا  تدم 

هبتر 3 اب  تاموزلم  تاعطق و  هئارا  دیلوت و  ای   MAINFRAME ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و  هتشر  رد  رتالاب  ای  هبتر 3  لایر - نیمضت 955.900.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - یتارباخم یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  ای  ینابیتشپ  تامدخ  هتشر  رتالاب  ای 

:: سردآ سردآ

32121612-32121611-061 :: نفلت :: irangs.ir AOGC.IR 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

هناماس5686336 رد  رباعم  ییانشور  فیعض و  راشف  هکبش  یداع  نیکرتشم  تاعالطا  تبث  هحفص 5)تشادرب و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قطانم5686370 رد  یرادج  ششوپ  اب  یاههاچ  رد  یریگرادومن  تامدخ  ماجنا  تازیهجت و  نیمات 
call out شور هب  ناریا  زاگ  تفن و  نیدایم  یکشخ  ییایرد و  فلتخم 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یرون یرون ربیف   ربیف وو   راد   راد هرز   هرز لرتنک   لرتنک تلو ، ، تلو ولیک   ولیک   2 020 لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

لاتیجید لاتیجید یاههداد   یاههداد یریگ   یریگ نابیتشپ   نابیتشپ وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تازیهجت ، ، تازیهجت نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 2222

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

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

بآ و5686918 روما  تاسیسات  لرتنک  گنیروتینام و  هچراپکی  هناماس  تخاس و  ریز  یزاس  هدایپ 
تفایزاب

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5687057(IGW  ) للملا نیب  یاتید  هکبش  هعسوت  روظنم  هب  تازیهجت  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوضر ناسارخ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

20-1401/1/1/19 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5686400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع هصقانم  قیرط  زا  قرب  ضراوع  تارابتعا  لحم  زا   LED تاو ینابایخ 30  غارچ  کنیم  رادشکور  موینیمولآ و  میس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005674000121 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12   - 1401/07/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم خرومعبنم تعاس 12   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5686404 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 12:45   - 1401/07/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یغارچرس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک 

تفایرد روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir سردآ هب  داتس ) )
خیرات 1401/06/23 هناماس : رد  هصقانم  راشتنا  خیرات  .دنزاس  ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نفلت 03441325000 یزکرم  یرادرهش  بالقنا  نادیم   :: سردآ سردآ

سامت 41934- زکرم  :88969737 و 85193768  نارهت مان  تبث  رتفد   :: نفلت نفلت
021

:: 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

LEDLED  تاو تاو   3030 ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ کنیم   کنیم رادشکور   رادشکور وو   موینیمولآ   موینیمولآ میس   میس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

یغارچرس یغارچرس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 91 ھحفص 16 
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دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  هدرشف  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

T-MA 100-401-6-11 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تیاغل  خروم 1401/6/23  هبنشراهچ  زور  زا   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشجنپ 

نیما  :: عبنم حبصعبنم تعاس 9:00   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5686543 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10:00   - 1401/07/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  اهدنبهار ) اه ، یقرب  هلپ  اهروسناسآ ، رفاسم (  لاقتنا  تازیهجت  یرادهگنو  ریمعت  سیورس ، یربهار ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ینمیا و تیحالص  یهاوگ  نینچمه  هافر و  ترازو  زا  تیحالص  دیئات  همانیهاوگ  یاراد  دیاب  نارگ  هصقانم  لایر -  نیمضت 924/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب یداصتقادک  یلم و  هسانش 

:: 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

دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5686579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدقم  دهشم  رهش  حطس  یکیفارت  تراظن  تازیهجت  نیبرود و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لای 20/531/500/000 ر  دروارب :

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( اهدنبهار اهدنبهار اهاه ، ، یقرب   یقرب هلپ   هلپ اهروسناسآ ، ، اهروسناسآ رفاسم (  (  رفاسم لاقتنا   لاقتنا تازیهجت   تازیهجت یرادهگنو   یرادهگنو ریمعت   ریمعت سیورس ، ، سیورس یربهار ، ، یربهار ناونع : : ناونع 2525

یکیفارت یکیفارت تراظن   تراظن تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 91 ھحفص 17 
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میرک طابر  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هتفههرامش کی  تدم  هب   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 14:30   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5686606 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 14:30   - 1401/07/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  یگدننار  ییامنهار  رباعم و  یاهولبات  بصن  دیرخ و  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  رابتعا 15/000/000/000  غلبم 

هام ود  ارجا  تدم 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   350/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  حجردنم  لایر   2/000/000 دیرخ : 

میرک طابر  یرادرهش   :: 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

مق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

سانکسا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5686614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راذگاو طیارش  دجاو  یاهتکرش  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ریز  یلک  طیارش  تاصخشم و  اب  ار  لیذ  یرهش  یاه  هژورپ  دراد  رظن  رد  مق  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن

راگنربخ ناتسوب  ییانشور  یارجا 
زاف 2 یناسربآ  ناسیدرپ - هلحم و  تخاسریز  یارجا 

( طسوتم راشف   ) ناسیدرپ هلحم 9  قرب  هکبش  ثادحا 
ص)  ) مظعا ربمایپ  راولب  نهآ و  هار  لیر  لصافدح  یسودرف  راولب  یسدنه  حالصا 

 - لایر نیمضت 5.000.000.00  غلبم  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 5.000.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یراذگ  هیامرس  هزوح  .موس  هقبط  .زکرم  یرادرهش  نامتخاس  ردص .  یسوم  ماما  راولب  دانسا : عیزوت  لحم   :: سردآ سردآ
تسارح لک  هرادا  .مشش  هقبط  .زکرم  یرادرهش  نامتخاس  : دانسا لیوحت  لحم 

هنامرحم روما  تسارح و  هرادا  مشش -  هقبط   - A کولب - زکرم یرادرهش  نامتخاس  ردص - یسوم  ماما  راولب  مق - : تاکاپ لیوحت  لحم 

02536104351 :: نفلت :: peyman.Qom.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس یگدننار   یگدننار ییامنهار   ییامنهار وو   رباعم   رباعم یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2727

هکبش هکبش ثادحا   ثادحا هلحم -  -  هلحم تخاسریز   تخاسریز یارجا   یارجا ناتسوب -  -  ناتسوب ییانشور   ییانشور یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 91 ھحفص 18 
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لباب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود پاچ  موس -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش یلا  یهگآ  نیا  رشن  خیرات  زا   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما  :: عبنم هبنشجنپعبنم زور  تعاس 12   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5686736 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک   سار   - 1401/07/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  هدایپ  رباع  هاگرذگ  طوطخ  هتشون و  طخ  شلف و  ، شوقن میسرت  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   8/202/871/629 دروارب :

هام ارجا 5  تدم 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   411/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام  5  : ارجا تدم 

لباب یرادرهش   :: سردآ سردآ

011- 35156225 :: نفلت :: http://www.babolcity.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 نماث  هقطنم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14:00هرامش  - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5687260 :: هرازه هرازه تعاس 9:00دکدک    - 1401/06/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مانمگ دیهش  رذگریز  رشاو  لاو  غارچ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نماث هقطنم  دهشم  یرادرهش   :: سردآ سردآ

0513687008 :: 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

رهش رهش حطس   حطس هدایپ   هدایپ رباع   رباع هاگرذگ   هاگرذگ طوطخ   طوطخ وو   هتشون   هتشون طخطخ   وو   شلف   شلف ،، شوقن شوقن میسرت   میسرت وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2929

رذگریز رذگریز رشاو   رشاو لاو   لاو غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 91 ھحفص 19 
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ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 18هرامش  - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5687535 :: هرازه هرازه تعاس 15دکدک    - 1401/07/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( ود هقطنم   ) هدنورپ یارادو  رهش  حطس  رباعم  هچوک  طسو  ویناک  یزاسریز و  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  یزکرم  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  اهتکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ

88969737-85193768-02141934-41325077-034 :: 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

ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دیدجت  ناوخارف  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم 19:00عبنم تعاس :  ات  تفایرد  خیرات  زا   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5687538 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 15:30   - 1401/07/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کی ) هقطنم   ) هدنورپ یاراد  رهش و  حطس  رباعم  هچوک  طسو  ویناک  یزاسریز و  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نفلت 03441325077 اهدادرارق  روما  یزکرم  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس   :: سردآ سردآ

سامت 41934- زکرم  :88969737 و 85193768  نارهت مان  تبث  رتفد   :: نفلت نفلت
021

www.setadiran.ir :: 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 هچوک   هچوک طسو   طسو ویناک   ویناک وو   یزاسریز   یزاسریز یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3131

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم هچوک   هچوک طسو   طسو ویناک   ویناک وو   یزاسریز   یزاسریز یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 91 ھحفص 20 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wknhfxzuz4qvr?user=37505&ntc=5687535
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زیربت هقطنم 8  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   حبصهرامش تعاس 10:00  زا  هصقانم  دانسا  تفایرد   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنشراهچ 06/07/1401 زور  تعاس 14:30  ات  هخروم 02/07/1401  هبنش  زور 

rrk.ir :: عبنم هخرومعبنم هبنشجنپ  زور  تعاس 08:00  ز   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هخروم 18/07/1401 هبنشود  زور  حبص  تعاس 08:00  ات   07/07/1401

5687571 :: هرازه هرازه هخرومدکدک   هبنشود  زور  تعاس 14:00  تاداهنشیپ   - 1401/07/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
18/07/1401

یکینورتکلا تاکرادت  هناماسو  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  ریز  لودج  حرش  هب  یکیفارت  یاه  هژورپ  هدش  ذخا  یاه  زوجم  دانتسا  هب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنیامن راذگاو  حالص  ریز  عجارم  زا  مزال  هبتر  تیحالص و  یاراد  هک  طیارش  دجاو  یقوقح  یقیقح و  یاهتکرش  هب   ) WWW.Setadiran.ir  ) تلود

 ، یسودرف نیطسلف ،  یتعیرش ،  رویرهش ،   17 الصم ، یققحم ،  ییابطابط ،  همالع  شترا ، هر )  ) ینیمخ ماما  یاه  نابایخ  رد  یکیفارت  تازیهجت  بصن  هیهت و  - 
نایچغای  دیهش  یرهطم ،  دیهش  یندم ، دیهش  یمالغ ، دیهش  داژن ،  اضر  دیهش  یتشهب ، دیهش  سردم ، دیهش  یناقلاط ،  یناقاخ ، 

لایر هیلوا 5.000.000.000  دروآرب  غلبم 

.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر هدرپس 250.000.000  غلبم 

دناب هار و  ای  هینبا  هتشر  رد  جنپ  هیاپ 

لوا هقبط   – هقطنم 8 یرادرهش  نامتخاس  رلدهتجم -  هچوک  یادتبا  - یراق لپ  ییابطابط - همالع  راولوب  رد  عقاو  هقطنم  یرادرهش  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5687590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج  یرس  الاب  یتاعالطا و  یاه  ولبات  میرف  هیاپ و  بصن  دیرخ و  هارمه  هب  ریسم  یامنهار  ولبات  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 56.388.666.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.rrk.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نابایخ نابایخ ردرد   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3333

یبناج یبناج یرس   یرس الاب   الاب وو   یتاعالطا   یتاعالطا یاه   یاه ولبات   ولبات میرف   میرف وو   هیاپ   هیاپ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هارمه   هارمه هبهب   ریسم   ریسم یامنهار   یامنهار ولبات   ولبات بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434

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

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

زا 91 ھحفص 21 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01-14010616 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 17   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tenders.nak-mci.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 16   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5687302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم زکرم  ددرت  لرتنک  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تامدخ  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر همانتنامض 7.800.000.000  غلبم  لایر -  نویلیم  دانسا 2  شورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09125055403  - 81718555 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5686543، اه یقرب  هلپ  اهروسناسآ ، رفاسم (  لاقتنا  تازیهجت  یرادهگنو  ریمعت  سیورس ، یربهار ،
( اهدنبهار

هحفص 16) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یتارباخم یتارباخم زکرم   زکرم ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 91 ھحفص 22 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هواس نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  ات  رثکادح   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5686843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتسکاخ نامیس  هناخراک  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یارجا  دیرخ و  یحارط ، یسدنهم  ینف و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هواس  نامیس  تکرش   :: سردآ سردآ
کالپ 21 قفش ،) دازهب  دیهش   ) مهدفه نابایخ  ریصق ، دمحا  نابایخ  نیتناژرآ ، نادیم  نارهت ،

یزورون سدنهم  یاقا   08645221108 :: 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

یکیفارت5686579 تراظن  تازیهجت  نیبرود و  هحفص 16)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ یحارط ، ، یحارط یسدنهم   یسدنهم وو   ینف   ینف تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 91 ھحفص 23 
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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 15 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5686341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( سنسیال  10  ) یرافح یاه  هداد  نیالنآ  لاقتنا  هناماس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985004384 زاین :  هرامش 

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

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهم زا  سپ  هدومن و  مادقا  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  خرن  هئارا  مرف  ندومن  لیمکت  هب  تبسن  راک  حرش  هعلاطم  زا  سپ  تسا  دنمشهاوخ  امارتحا ؛"  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لاسرا  یراذگراب و  تهج  داتس  هناماس  رد  خرن  هئارا  مرف  راک و  حرش  یاضما  و 

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

نارهت ناتسا  یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5686561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامزاس یاهلیمیا  تینما  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003088000040 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

رازفا مرن  1 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1968713111 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  رفظ  شبن  کنو  نادیم  زا  رتالاب  جع )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88788716-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88778333-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( سنسیال سنسیال   1010  ) ) یرافح یرافح یاه   یاه هداد   هداد نیالنآ   نیالنآ لاقتنا   لاقتنا هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3737

ینامزاس ینامزاس یاهلیمیا   یاهلیمیا تینما   تینما سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 91 ھحفص 24 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/d5xjybsf3tygd?user=37505&ntc=5686341
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5686341?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xkwesjzpuzwva?user=37505&ntc=5686561
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5686561?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5686567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091781000215 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهم و زا  سپ  لیمکت و  ار  دادرارق  رد  هرامش 7  تسویپ  لوادج  دولناد و  ار  تسویپ  لیاف  تمیق  داهنشیپ  هئارا  اب  نامزمه  مالعتسا  رد  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  اهلیاف  یراذگراب  زا  لبق  نفلت 09155110853  هرامش  اب  انمض  .ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  ءاضما 

9187793119 یتسپ :  دک  یوضر ،  سدق  ناتسآ  تاراشتنا  بنج  ثلاث -  ناوخا  داتسا  راولب  داجس -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37636082-051  ، 37630700-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37630708-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5686886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003221000036 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارهت یاردص  رهپس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 1   FL لدم رهپس 4100  یرس  لاوریاف  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715773159 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  قباس  نامتخاس  - یناشاک هلا  تیآ  نادیم   - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37271587-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37272455-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 3939

لاوریاف لاوریاف ناونع : : ناونع 4040
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جرک ییاجر  دیهش  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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

5687004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاحیضوت  هب  تسا .  هباشم  دک  ناریا  دوش  هجوت  یکشزپ .  ریواصت  شزادرپ  لدابت و  یزاس و  هریخذ  رازفا  مرن  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101091325000090 زاین :  هرامش 
جرک ییاجر  دیهش  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  نامدای  نیون  تالوحت  هدنزاس  عجرم  سکپ  وکرام  ناونع  اب  یکشزپ  ریواصت  شزادرپ  لدابت و  یزاس و  هریخذ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
نامدای نیون  تالوحت  هدننک  هضرع 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یا  هنایار  یفنص  نامزاس  وضع  اتفا و  زوجم  یاراد  دیاب  راکنامیپ   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3197635141 یتسپ :  دک  یئاجر ،  دیهش  ناتسرامیب  یئاجر  نابایخ  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34502007-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34502007-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاحیضوت   تاحیضوت هبهب   تسا .  .  تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا دوش   دوش هجوت   هجوت یکشزپ .  .  یکشزپ ریواصت   ریواصت شزادرپ   شزادرپ وو   لدابت   لدابت وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ رازفا   رازفا مرن   مرن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
.دوش .دوش هعجارم   هعجارم

4141
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5687089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  دروم  کی   ISE PLR سنسیال تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005867000138 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   SOPHOS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   XG 210 لدم یارب  ههام  زوجم 36  اب   FullGuard سنسیال یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم 
هتسب 1 دادعت : 

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

یرهاق فسوی  یاقآ  سانشراک 06153507319  سامت  هرامش.دشابیم  تسویپ  هب  یتساوخرد  یالاک  تامازلا  دیرخ و  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  روتکاف  شیپ  یتساوخرد  طیارش  قبط 

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

53507776-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قباطم   قباطم دروم   دروم کیکی     ISE PLRISE PLR سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4242
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5687126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  تیریدم  عماج  رازفا  مرن  سنسیال  ددع -  دادعت 320  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 

یناضمر یاقآ  بانج  سامت 46625325  نفلت 
1101090049002358 زاین :  هرامش 

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رهش هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون  MBV-XCHAN هتسب رادم  نیبرود  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ناراک سیطانغم  نما 
هتسب 320 دادعت : 

1401/07/06 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  تیریدم  عماج  رازفا  مرن  سنسیال  ددع -  دادعت 320   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 

یناضمر  یاقآ  بانج   46625325 یلیمکت  : تاعالطا  تفایرد  تهج  سامت  نفلت 
دشاب یم  یتساوخرد  یالاک  اب  هباشت  تلع  هب  ٌافرص  دک  ناریا  باختنا 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46625350-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسب تسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ریواصت   ریواصت تیریدم   تیریدم عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4343
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بآودنایم هقطنم  ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5687130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

open-e رازفا مرن  تیابارت  رمعلا 8 مادام  سنسیال  ددع  دادعت 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دریذپ ماجنا  هدنشورف  طسوت  رادیرخ و  لحم  رد  دیاب  یزادنا  هار  بصن ،  شزومآ ، 

1101093030000046 زاین :  هرامش 
بآودنایم هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یربا شنایار  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   OPEN-E یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  باق  یزاس  هریخذ  لماع  متسیس   CD Jovian DSS رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
سیدرپ

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

بآودنایم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

open-e رازفا مرن  تیابارت  رمعلا 8 مادام  سنسیال  ددع  دادعت 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(. open-e JovianDSS Enterprise Storage OS 8TB lifetime license + ODPS Feature pack)

.دریذپ ماجنا  هدنشورف  طسوت  رادیرخ و  لحم  رد  دیاب  یزادنا  هار  بصن ،  شزومآ ، 

دک بآودنایم ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  دنق -  هناخراک  یور  هبور  یرکاب -  دیهش  راولب  بآودنایم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5971917581 یتسپ : 

45358652-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45358653-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

open-eopen-e رازفا   رازفا مرن   مرن تیابارت   تیابارت 88 رمعلا   رمعلا مادام   مادام سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4444
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یا هفرح  ینف و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5687158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  یلیصحت 1401  لاس  رد  یزاجم  شزومآ  هناماسو  نیالنآ  یاهسالک  یرازگرب  تهج  یصاصتخارورس  هراجا 15  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101010001000055 زاین :  هرامش 
یا هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

عجرم هناماس  امس  یرازفا  مرن  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون ویالامس  نیالنآ  سالک  نومزآ و  تیریدم  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هناماس امس  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  یلیصحت 1401  لاس  رد  یزاجم  شزومآ  هناماسو  نیالنآ  یاهسالک  یرازگرب  تهج  یصاصتخارورس  هراجا 15   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435761137 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،  یقرش  لیزرب  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42350244-021  ، 42350000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88771401-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو نومزآ   نومزآ تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب یزاجم -  -  یزاجم شزومآ   شزومآ هناماسو   هناماسو نیالنآ   نیالنآ یاهسالک   یاهسالک یرازگرب   یرازگرب تهج   تهج یصاصتخارورس   یصاصتخارورس   1515 هراجا   هراجا ناونع : : ناونع
نیالنآ نیالنآ سالک   سالک

4545
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گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5687163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس نما  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092734000054 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بونج هکبش  ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTIWEB یتراجت مان   FWB-1000E لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/06 زاین :  خیرات 

رصع هشیدنا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیدنیا  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   UTM software لدم هکبش  لاوریاف  ناونع  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ناجیابرذآ

هتسب 1 دادعت : 
1401/07/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435893737 یتسپ :  دک  رجفلاو خ 3 ،  کرهش  یاهتنا  یبونج  ییاهب  خیش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85122500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85122500-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف یزاس -  -  یزاس نما   نما تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646
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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 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

5687222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا دشاب  یم  تسویپ  لیاف  تاصخشماب  قباطم  هارمه  نما  یصاصتخا  هکبش  سیورس  ینابیتشپو  نیمات  راک  روتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشمدک 

1101003004000161 زاین :  هرامش 
ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

هباشمدک هباشمدک ناریا   ناریا دشاب   دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تاصخشماب   تاصخشماب قباطم   قباطم هارمه   هارمه نما   نما یصاصتخا   یصاصتخا هکبش   هکبش سیورس   سیورس ینابیتشپو   ینابیتشپو نیمات   نیمات راک   راک روتسد   روتسد ناونع : : ناونع
تسا تسا

4747
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یا هفرح  ینف و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5687309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  روظنم  هب  1401/06/27 خیراتزا یزاجمو  نیالنآ  تروص  هب  1402-1401 یلیصحت لاس  یاهسالکدصرد  ات 30 یرازگرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط  هاگشناد  نیالنآ  یاهسالک 

1101010001000056 زاین :  هرامش 
یا هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

عجرم هناماس  امس  یرازفا  مرن  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون ویالامس  نیالنآ  سالک  نومزآ و  تیریدم  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هناماس امس  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیالنآ یاهسالک  یزادنا  هار  روظنم  هب  1401/06/27 خیراتزا یزاجمو  نیالنآ  تروص  هب  1402-1401 یلیصحت لاس  یاهسالکدصرد  ات 30 یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  قبط  هاگشناد 

1435761137 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،  یقرش  لیزرب  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42350244-021  ، 42350000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88771401-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DVDDVD  عون عون ویالامس   ویالامس نیالنآ   نیالنآ سالک   سالک وو   نومزآ   نومزآ تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 4848
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یرایتخب لاحم و  راهچ  یزرواشک  داهج   :: 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 09 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5687457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یربراک رغت  یاه  هدنورپ  هیلک  تسیل  هیهت  اه ،  هدنورپ  نکسا  هرداص ،  یاه  زوجم   UTM طاقن هیهت  تهج  رواشم  باختنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000049000164 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تیریدم هب  طوبرم  یاهرواشم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818613111 یتسپ :  دک  نیسح ،  ماما  نادیم  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32254804-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226919-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  نیسره  یرادرهش  یرادنامرف   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5687627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیسره یرادرهش  رد  یرادرهش  هناماس 137  لماک  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005253000031 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  نیسره  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناجیلد هداد  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  هداد  ارف  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون  یرادرهش  هناماس 137  ناونع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

نیسره رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  نفلت 08345124440  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6731818591 یتسپ :  دک  نیسره ،  یرادرهش  - نارادساپ هاپس  راولب  نیسره ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45124440-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45124522-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یربراک یربراک رغت   رغت یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ هیلک   هیلک تسیل   تسیل هیهت   هیهت اهاه ،  ،  هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا هرداص ،  ،  هرداص یاه   یاه زوجم   زوجم   UTMUTM  طاقن طاقن هیهت   هیهت تهج   تهج رواشم   رواشم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 4949

یرادرهش یرادرهش هناماس  137137   هناماس لماک   لماک رارقتسا   رارقتسا وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 5050

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5687842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم قباطم  ربتعم و  یتناراگ  کینورتکلا  تلود  هداد  زکرم  گال  تیریدم  یروآ و  عمج  زیهجت  یتساوخرد  تامدخ  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هناماسرد یتسویپ 

1101001011000130 زاین :  هرامش 
ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

- هناماسرد یتسویپ  کرادم  قباطم  ربتعم و  یتناراگ  کینورتکلا  تلود  هداد  زکرم  گال  تیریدم  یروآ و  عمج  زیهجت  یتساوخرد  تامدخ  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
88115906 دادرارق سانشراکو  راداپ 88115831 مناخ  ینف  سانشراک  نفلت  دشاب  یمن  روصتم  یمادقا  تروصنیاریغرد  تسیمازلا  هناماس  ردروتکاف  شیپ  یراذگراب 

 : یتسپ دک  ناریا ،  تاعالطا  یروانف  نامزاس  - تاطابترا ترازو  یدورو 22  - نادنخ دیس  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1515674311

77036994-021  ، 88110000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88110000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

نیزوت5686526 هناماس  تاعطق  نیمات  یرادهگن و  ریمعت و  ، هحفص 35)ینابیتشپ یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کینورتکلا کینورتکلا تلود   تلود هداد   هداد زکرم   زکرم گالگال   تیریدم   تیریدم وو   یروآ   یروآ عمج   عمج زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5686342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم رگپاچ  اب  هارمه  یریگ  هزادنا  جنس  حطس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092247000039 زاین :  هرامش 

ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یروآ نف  هدننک  هضرع  عجرم  قیقد  رازبا  رترب  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   bkv101 لدم تخوس  نزاخم  لرتنک  یریگ و  هزادنا  جنس  حطس  الاک :  مان 

قیقد رازبا  رترب 
ددع 2 دادعت : 

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

هدننک نیمات  هدهع  هب  جدننس  ینامحر  دیهش  تفن  رابنا  ات  الاک  لاسرا  هنیزه  انمض  دشاب .  هطوبرم  رگپاچ  اب  هارمه  یریگ  هزادنا  جنس  حطس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم

 : یتسپ دک  ناتسدرک ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  - زرواشک نابایخ  یادتبا   - یدازآ نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6613813593

33614805-087  ، 33241337-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235255-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5686438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط   GENERAL MONITORS هعطق تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092447000706 زاین :  هرامش 

دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   FLARE IGNITION CONTROL PANEL تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  یسررب  یلام  داهنشیپ  ینف ، داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  .تسا  یمازلا  ینف  داهنشیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492843-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخوس تخوس نزاخم   نزاخم لرتنک   لرتنک وو   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا جنس   جنس حطس   حطس ناونع : : ناونع 5252

GENERAL MONITORSGENERAL MONITORS هعطق   هعطق ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5686440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دامن مادقا  یتسویپ  اضاقت  حرش  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
**** یلخاد دیلوت  ****

06153183711
1101092179000752 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FIBER PEN یتراجت مان   40PR یکیتامونپ تالایس  نایرج  تبث  هاگتسد  یبآ  یکیژام  ملق  الاک :  مان 

لرتنک زیهجت  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم   FOXBORO
ددع 30 دادعت : 

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

مارتحا مالس و  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن مادقا  تسویپ  ساسارب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  -1

 ( یمازلا  ) دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  - 2
.دشاب یم  رهشمرخ  نادابآ و  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا  -3

.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ  -4

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیتامونپ یکیتامونپ تالایس   تالایس نایرج   نایرج تبث   تبث هاگتسد   هاگتسد یبآ   یبآ یکیژام   یکیژام ملق   ملق ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5686526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هروت - کارا تکرح  لاح  رد  نیزوت  هناماس  تاعطق  نیمات  یرادهگن و  ریمعت و  ، ینابیتشپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000278000172 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/29هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5687310 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنمیز هکبش  رتیپیر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیزوت نیزوت هناماس   هناماس تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات وو   یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ،، ینابیتشپ ینابیتشپ ناونع : : ناونع 5555

سنمیز سنمیز هکبش   هکبش رتیپیر   رتیپیر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجیابرذآ نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5687474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دنشاب نکسا  ایرآ  دنرب  زیربت ( یر  سکیا  هاگتسد  ریمعت  درب و  ضیوعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001333000119 زاین :  هرامش 
ناجیابرذآ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  لیزرب  هدنزاس  روشک   VMI هدنزاس عجرم   VMI یتراجت مان   spectrum 6040 لدم یر  سکیا  طسوتم  نادمچ  راب و  یسرزاب  هاگتسد  الاک :  مان 
تن ژد  ایرآ 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  هاگتسد 34492255  ریمعت  دیدزاب  یارب  .دنشاب  هتشاد  ار  یمتا  یژرنا  نامزاس  زا  تامدخ  زوجم  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5197615393 یتسپ :  دک  زیربت ،  نهآ  هار  هاگتسیا   - نهآ هار  نادیم  - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4440051-041  ، 34441666-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34444478-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5687623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریر سکیا   سکیا هاگتسد   هاگتسد ریمعت   ریمعت وو   درب   درب ضیوعت   ضیوعت ناونع : : ناونع 5757

تاقلعتم تاقلعتم اباب   دنمشوه   دنمشوه رگتئارق   رگتئارق ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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، تسیمازلا ینف  تاصخشم  لاسرا  ( دشابیم هباشم  اهدک  ناریا  ) تسویپ تاصخشم  قبط  تاقلعتم  اب  دنمشوه  رگتئارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
023-31102122 هانپ دزیا  سدنهم   : ینف سانشراک 

1101001049000093 زاین :  هرامش 
نانمس یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

شزادرپ یایند  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  شزادرپ  یایند  تکرش  هدنزاس  عجرم   PW یتراجت مان  لدم 2300  ینابهگن  تشگ و  تعاس  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/07/05 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  . SHENZHEN TENWEI ELECTRONICS Co هدنزاس عجرم   TWSA01 لدم ناوخ  تراک  هاگتسد  تازیهجت  روتپادآ  الاک :  مان 

سراپ یناهج  یروآ  نف  تاعالطا 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/07/05 زاین :  خیرات 
وتکادام ناگرزاب  کالفا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GENIUS یتراجت مان   GNOTE 7100 لدم یکینورتکلا  تشاددای  هچرتفد  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/05 زاین :  خیرات 

ایوپ زادرپ  هشارت  هدننک  هضرع  عجرم  وکپت  یتراجت  مان   PV 10 لدم تاعالطا  یروآ  عمج  دربراک  شورس  دنمشوه  ینابهگن  تشگ و   RFID رنکسا الاک :  مان 
هاگتسد 100 دادعت : 

1401/07/05 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج ، ددرگ لیوحت  نارهت  نانمس  هداج  رتمولیک 10  رد  عقاو  تکرش  رابنا  برد  تسیابیم  الاک  دشابیم و  هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یدوعسم  یاقآ   023-31102386 هرامش اب  رتشیب  تاعالطا 

3519646171 یتسپ :  دک  نانمس ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سدق - راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33341395-023  ، 33322002-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321932-023 :: 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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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52447328 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/07/03هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/07/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/07/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5687632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بلسا یتعنص  نویساموتا  متسیس  یارب  رادشه  گنز  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5687672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/29 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کرحتم شوج  هطقن  هاگتسد  هدنرادهگن  عاونا  ناونع : 

14012104 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/09/19 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بلسا بلسا یتعنص   یتعنص نویساموتا   نویساموتا متسیس   متسیس یارب   یارب رادشه   رادشه گنز   گنز نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5959

کرحتم کرحتم شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد هدنرادهگن   هدنرادهگن عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 6060
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5687685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/29 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
nawootec ناشن اب  شوج  هطقن  هاگتسد  طبار  عاونا  ناونع : 

14012075 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/09/19 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5687689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/13 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  تعنص  وترپ  کرام  تعرس  سناکرف و  لرتنک  ویارد  ناونع : 

14012327 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/09/20 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

nawootecnawootec ناشن   ناشن اباب   شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد طبار   طبار عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 6161

تسویپ تسویپ مئامض   مئامض قبط   قبط تعنص   تعنص وترپ   وترپ کرام   کرام تعرس   تعرس وو   سناکرف   سناکرف لرتنک   لرتنک ویارد   ویارد ناونع : : ناونع 6262
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رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5687305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، نادمه ناتسرل ، ، یزکرم یاه  ناتسا  لاقتنا  عیزوت و  قوف  قرب  یاه  هاگتسیا  رد  قیرح  مالعا  یاه  هناماس  یرادهگنو  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یداتس  هزوح  کریجنا و  رابنا 

1101001218000201 زاین :  هرامش 
رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1402/07/23 زاین :  خیرات 
کارا یزکرم ،  لیوحت :  لحم 

تمیق ) هناماسرد نآ  اب  قباطم  یتمیقداهنشیپ و  جردزا  سپو  لیمکت  ، هدومن دولناد  ار  یتسویپ  یاهلیاف  تسیابیمراکنامیپ  ، هدوب هباشم  یباختنادک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن مادقا  هناماس  رد  واهنآ  یراذگراب  زاین و  دروم  کرادم  ءاضما  رهم و  هب  تبسن  هدوزفا ) شزرارب  تایلام  نودب  لک 

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402328-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: 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

قرب قرب یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا ردرد   قیرح   قیرح مالعا   مالعا یاه   یاه هناماس   هناماس یرادهگنو   یرادهگنو سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 6363
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سراف ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5687483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هارمه هب  بعکم  رتم  یششوپ 30  مجح  رثوم  داوم  مرگ  ولیک  تیفرظ 3   3p8011 لدم ناریا - تخاس  هدننک  شوماخ  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط  یزادنار  بصن و 
1201000018000023 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تاصخشم قبط  یزادنار  بصن و  هارمه  هب  بعکم  رتم  یششوپ 30  مجح  رثوم  داوم  مرگ  ولیک  تیفرظ 3   3p8011 لدم ناریا - تخاس  هدننک  شوماخ  متسیس  - 

تسویپ
یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 

دحاو  10 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همانیهاوگ تادنتسم و  روتکاف و  شیپ  ًانمض  .تسویپ  ینف  طیارش  تاصخشم و  قبط  بصن  هارمه  هب  رورس  قاتا  کیتاموتا  قیرح  افطا  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لاسرا  تسویپ  هب  اه 

7137745938 یتسپ :  دک  سراف ،  یتایلام  روما  لک  هرادا  - یناقلاط هلا  تیآ  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32230006-071  ، 32223632-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3223006-071 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  2525   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هدننک هدننک شوماخ   شوماخ متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 6464
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مق ناتسا  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5686287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سانجا توافت  تسویپ و  هگرب  لماک  یرازگراب  مدع  تروص  رد  دشابیم -  هباشم  هدش  هئارا  دک  هنایار - یفرصم  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یم  لاطبا  تمیق  هئارا  یداهنشیپ 

1101091561000017 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 50 لدم  m 1 لوط  SC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تمیق هئارا  یداهنشیپ  سانجا  توافت  تسویپ و  هگرب  لماک  یرازگراب  مدع  تروص  رد  دشابیم -  هباشم  هدش  هئارا  دک  هنایار - یفرصم  مزاول  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا 

3719158518 یتسپ :  دک  تسپ ،  هرادا  بنج  یسودق ، دیهش  راولب  رسای ، رامع و  یرتم   75 مق ، مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37789368-025  ، 37785000-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37785003-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سانجا سانجا توافت   توافت وو   تسویپ   تسویپ هگرب   هگرب لماک   لماک یرازگراب   یرازگراب مدع   مدع تروص   تروص ردرد   دشابیم -  -  دشابیم هباشم   هباشم هدش   هدش هئارا   هئارا دکدک   هنایار - - هنایار یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ یمیم   لاطبا   لاطبا تمیق   تمیق هئارا   هئارا یداهنشیپ   یداهنشیپ

6565
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ناریا یزکرم  قطانم  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 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

5686414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا هارمه  تراک  میس  هارمهب   MIKROTIK R11e-lte WAP R لدم کیت  ورکیم  تنیوپ  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093221000156 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  ناریا  یزکرم  قطانم  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینیغاب یعاجش  همطاف  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   QRT 5 AC لدم میس  یب  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم دودرم  هدوبن و  یسررب  لباق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  .تسا  یمازلا  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  الاک  ینف  تاصخشمو  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب

02166951480 سکاف :  02187524416 نفلت :

1591816514 یتسپ :  دک  کالپ 390 ،  تفن  ترازو  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

87524416-021  ، 87520-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88936206-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تانیاق

یبونج ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5686715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تراک تراک میس   میس هارمهب   هارمهب   MIKROTIK R11e- lte  WAP RMIKROTIK R11e- lte  WAP R لدم   لدم کیت   کیت ورکیم   ورکیم تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 6666

یرومم یرومم شلف   شلف -- KVM EXTENDERKVM EXTENDER لباک -  -  لباک لیدبت   لیدبت - - VGAVGA  لباک لباک -- کسید کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 6767
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یرومم شلف  -KVM EXTENDER لباک -  لیدبت  - VGA لباک - کسید دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094375000536 زاین :  هرامش 

تانیاقدالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ماظن هدننک  هضرع  عجرم   NSD یتراجت مان   AV Extender لدم  VGA ادص و طبار  لباک  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

نهیم یایوپ  داصتقا  هدننک  هضرع  عجرم   FUKDA یتراجت مان  لدم 1230   USB لباک الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
نیتم هنایار  زادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SILICON POWER یتراجت مان   Unique 530 لدم  GB 32 یرومم شلف  الاک :  مان 

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

ناویات هدنزاس  روشک  هنایار  دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   Ce-775 لدم  Extender USB عون  KVM چیئوس الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   TESKO یتراجت مان   DAS54 لدم  DVI هب  VGA لباک الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان  ( WDBU6Y0020BBK ELEMENTS(FU لدم  TB 2 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
تاشورپ ناشیدنا  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   WESTERN DIGITAL

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

تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا مرف  یاضما  لیمکت و  مدع.تسا  هدیدرگ  هئارا  تسویپ  لیاف  رد  یتساوخرد  دادعت  الاک و  قیقد  تاصخشم  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  عمتجم  نیا  طیارش  یمامت  لوبق  هلزنم  هب  عمتجم ، یاهب 

9766159988 یتسپ :  دک  تانئاق ،  دالوف  عمتجم  کولبمین  رهش  تانئاق - ناتسرهش  یبونج - ناسارخ  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32540101-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32540118-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5686814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HDMI تروپ ود   USB چیئوس  KVM هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000284 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
لدم  تروپ  ود   USB چیئوس  KVM هیهت - 

HDMI Dilink DKVM-210H
یتناراگ هام  یاراد 18 

کناب رابنا  لحم  رد  لیوحت 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  50 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  ون و  یلصا ، الاک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دوش یم  هتفریذپ  نارهت  ناتسا  زا  طقف  تمیق  داهنشیپ  ) تسیمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا  -2

.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  روتکاف  الاک و  لمح  هنیزه  -3
.دشابیم ینف  دیئات  روتکاف و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  هتفه  ود  هیوست  -4

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911719-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HDMIHDMI تروپ   تروپ ودود     USBUSB  چیئوس چیئوس   KVMKVM  هیهت هیهت 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 91 ھحفص 48 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ft6jad292t57s?user=37505&ntc=5686814
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5686814?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناردنزام هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5686989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش جرد  هناماس  رد  هنالاس  یلک  تمیق  ددرگ و  هعلاطم  تسویپ  لیاف  یج (  رآ  یج  یاه  رتروس  ریمعت  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ لیمکت  تسویپ  لیاف  رد  هاگتسد  ره  تمیق  نینچمه 

1101030012000047 زاین :  هرامش 
ناردنزام هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4818674731 یتسپ :  دک  نراق ،  شبن  گنهرف  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33302807-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33329006-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش جرد   جرد هناماس   هناماس ردرد   هنالاس   هنالاس یلک   یلک تمیق   تمیق وو   ددرگ   ددرگ هعلاطم   هعلاطم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف یجیج (  (  رآرآ   یجیج   یاه   یاه رتروس   رتروس ریمعت   ریمعت یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ لیمکت   لیمکت تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ردرد   هاگتسد   هاگتسد رهره   تمیق   تمیق نینچمه   نینچمه

6969
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نامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: 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   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5686996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  راهچ   thuraya یراجت مان   x5 touch لدم یا  هراوهام  نفلت  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع راهچ   thuraya یراجت مان  لدم  دقاف  یا  هراوهام  یرابتعا  تراک  میس  - 2

1201093164000022 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یارادو سکف  لاسرا  یاف  یاو  تنرتنیا و  هب  لاصتا  تیلباق  یلخادو ،  یا  هراوهام  تراک  میس  یور  رب  ینابیتشپ  تیلباق  یتناراگ ،  هام  لماش 24  قوف  یاههاگتسد  - 
.دشاب یم  ...و  لوا  هارمه  لسناریا ،  یلخاد  یاهروتارپا  یارب  یرتسیجر 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  - هاگتسد  14 دادعت : 

1401/07/05 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع  راهچ   thuraya یراجت مان  لدم 50 $ یا  هراوهام  تراک  میس  تخادرپ  شیپ  ژراش  رادزمر  تراک  - 3 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع ود   Extera handling antenall - 4

7616859879 یتسپ :  دک  یتسپ 314 ،  قودنص   - نامرک ناتسا  زاگ  تکرش  نمهب  راولب 22 نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31326000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33239661-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراجت یراجت مان   مان لدم   لدم دقاف   دقاف یایا   هراوهام   هراوهام یرابتعا   یرابتعا تراک   تراک میس   میس - - 22 ددع   ددع راهچ   راهچ   thurayathuraya یراجت   یراجت مان   مان   x5 touchx5 touch لدم   لدم یایا   هراوهام   هراوهام نفلت   نفلت -- 11 ناونع : : ناونع
ددع ددع راهچ   راهچ   thurayathuraya

7070
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ناهفصا یا  هقطنم  قرب  نکسم  ینواعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5687146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تامدخ  حرش  قبط  یرتم -  هلت  یتارباخم و  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001188000156 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عیانص هدننک  هضرع  عجرم   cm 80 قمع  U 40 عافترا رالودم  حرط   in 19 درادناتسا اب  کینورتکلا  تارباخم و  اتید و  هکبش  تازیهجت  دنمشوه  کر  الاک :  مان 

ایاپ یطابترا 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار دوخ  یداهنشیپ  تمیق  هعلاطم و  تقد  هب  ار  تسویپ  کرادم  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  تسیاب  یم  هدنهد  داهنشیپ.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یراذگراب  اضما  رهم و  زا  سپ  ار  کرادم  هیلک  هدومن و  هئارا  نآ  ساسا  رب 

8173751387 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  الاب ، غابراهچ  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36256968-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36269949-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رالودم رالودم حرط   حرط   inin   1919 درادناتسا   درادناتسا اباب   کینورتکلا   کینورتکلا وو   تارباخم   تارباخم وو   اتید   اتید هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دنمشوه   دنمشوه کرکر   ناونع : : ناونع 7171
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ناجنز ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5687220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TD-W8961N_V4 لدم کنیل  - یپ یت  + ADSL2 رتور مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رازفا طابترا  سراپ  ههام  یتناراگ 36 

DSL-30CF کنیل - ید ریگزیون  رتیلپسا 
وریپسا یتناراگ   M90 کتیجال سوم 

1101091621000043 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

یویتش ماهلا  هدننک  هضرع  عجرم   TP-LINK یتراجت مان   TD-W8901G لدم هنایار  لانرتسکا  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

رابنا هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  شش  روتکاف  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4517713433 یتسپ :  دک  ریبکریما ،  هارراهچ  ماما -  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33321002-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33329607-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کنیل کنیل -- یدید ریگزیون   ریگزیون رتیلپسا   رتیلپسا رازفا   رازفا طابترا   طابترا سراپ   سراپ ههام   ههام   3636 یتناراگ   یتناراگ   TD-W8961N_V4TD-W8961N_V4  لدم لدم کنیل   کنیل -- یپیپ یتیت   + + ADSL2ADSL2 رتور   رتور مدوم   مدوم ناونع : : ناونع
وریپسا وریپسا یتناراگ   یتناراگ   M90M90 کتیجال   کتیجال سوم   سوم   DSL-30CFDSL-30CF

7272
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ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5687242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ افطل   ، تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  لاعف  تروپ  یاراد 48   SAN SWITCH CISCO MDS 9148S هاگتسد کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  امتح  روتکاف 

1201003067000026 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ددرگ همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  افطل   ، تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  لاعف  تروپ  یاراد 48   SAN SWITCH CISCO MDS 9148S هاگتسد کی  دیرخ  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امتح روتکاف  شیپ  افطل   ، تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  لاعف  تروپ  یاراد 48   SAN SWITCH CISCO MDS 9148S هاگتسد کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض 

 : یتسپ دک  نویسیمک ،  تسپ  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یدورو 21  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1631713911

88748517-021  ، 88462087-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88462087-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/60 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/6/22  تلهم   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5687285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیدرپ تارباخم  زکرم  هدودحم  رد   FAT جارخا تایلمع  یارجا  حرط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیپ شیپ افطل   افطل  ، ، تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط لاعف   لاعف تروپ   تروپ   4848 یاراد   یاراد   SAN SWITCH CISCO MDS 9148SSAN SWITCH CISCO MDS 9148S هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ همیمض   همیمض امتح   امتح روتکاف   روتکاف

7373

FATFAT جارخا   جارخا تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا حرط   حرط ناونع : : ناونع 7474
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یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5687603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
وکسیس  چیئوس 3750  هاگتسد  ریمعت 2 

وکسیس چیئوس 2960  هاگتسد  ریمعت 2 
1101001063000263 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا یهاگورین  تاریمعت  تکرش  زا  قرب  نایرج  میظنت  دربراک  تردق  دلوم  روتامروفسنارت  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کیتورکیم رتور  هاگتسد  ریمعت 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912887-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5687638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس وکسیس   29602960 چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد   22 ریمعت   ریمعت وکسیس   وکسیس   37503750 چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد   22 ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 7575

رتنس رتنس اتید   اتید تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676
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یتسویپ یاهلیاف  قبط  رتنس  اتید  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  ود  کی و  متیآ  دکناریا 

.دیئامن یراددوخ  یجراخ  هنومن  هئارا  زا  یلخاد  یالاک  ندوب  دوجوم  تروص  رد 
1101093228001226 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   4GB SW SINGLE PACK SFP TRANSCEIVER لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 48 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

رهمجرذوب یدنب  بلاق  یزیر و  نتب  تاودا  دربراک  یزلف  پیت 1  تکارب  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نایناریا نودیلک  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C2960CX-8TC-L لدم یتارباخم  متسیس  چیئوس  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   QW938B لدم  HPE SN3000B 16 GB 24-PORT هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هناماس هارمه  ایرآ 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفن تکرش  رابنا  برد  لیوحت 

دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  هئارا 
.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09163534248  اب  یلیمکت  تاعالطا  تفایرد  تهج 

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

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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مرهج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5687812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات اب  تخادرپ.تسویپ  تاصتخم  تسیل  طیارش و  قبط  هعباتو  یتشادهبزکارم  سیدرپ و  تیاس  یطابترا  تخاسریز  داجیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دادرارقاب.رظان

1101060023000113 زاین :  هرامش 
مرهج نامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دادرارقاب.رظان دات  اب  تخادرپ.تسویپ  تاصتخم  تسیل  طیارش و  قبط  هعباتو  یتشادهبزکارم  سیدرپ و  تیاس  یطابترا  تخاسریز  داجیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مرهج ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ ، تیاس  یرهطم ، نابایخ  یاهتنا  مرهج ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7414846199

54441020-071  ، 54340405-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54440823-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتشادهبزکارم یتشادهبزکارم وو   سیدرپ   سیدرپ تیاس   تیاس یطابترا   یطابترا تخاسریز   تخاسریز داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 7777
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5687851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PCI Adaptor تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
**** یلخاد دیلوت  ****

06153183711
1101092179000755 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ءاسک کت  ایاد  هدننک  هضرع  عجرم   PCI ADAPTER یتراجت مان   TEG-PCITXP لدم میس  یب  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/07/06 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مارتحا مالس و  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن مادقا  تسویپ  ساسارب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  -1

 ( یمازلا  ) دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  - 2
.دشاب یم  رهشمرخ  نادابآ و  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا  -3

.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ  -4

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5686341( سنسیال  10  ) یرافح یاه  هداد  نیالنآ  لاقتنا  هناماس  هحفص 23)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیزوت5686526 هناماس  تاعطق  نیمات  یرادهگن و  ریمعت و  ، هحفص 35)ینابیتشپ یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یریوصت5686528 تراظن  یاه  نیبرود  تیاس  هدزناپ  هب  یناسر  قرب  هحفص 58)حالصا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هکبش5686567 هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 23)سیورس و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هدش5686729 هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  / تسویپ حرش  هب  هتسب  رادم  نیبرود  تاموزلم  عاونا 
دیرخ طیارش  تاصخشم و  / دشابیمن زاجم  هباشم  سنج  طورشم و  داهنشیپ  هئرا  / تسا

/ تسویپ

هحفص 76) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

میس میس یبیب   هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 7878

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

سنسیال5687163 رازفا  مرن  هتسب  هنایار -  هکبش  لاوریاف  یزاس -  نما  تازیهجت  هحفص 23)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاصخشماب5687222 قباطم  هارمه  نما  یصاصتخا  هکبش  سیورس  ینابیتشپو  نیمات  راک  روتسد 
تسا هباشمدک  ناریا  دشاب  یم  تسویپ  لیاف 

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنمیز5687310 هکبش  رتیپیر  هحفص 35)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5687612HDMI 1.4V لباک هتسب -  رادم  یاه  نیبرود  زا  یرادرب  هرهب  تهج  زاین  دروم  هحفص 76)مالقا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادرهش5687627 هناماس 137  لماک  رارقتسا  یزاس و  هحفص 23)هدایپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کینورتکلا5687842 تلود  هداد  زکرم  گال  تیریدم  یروآ و  عمج  هحفص 23)زیهجت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسدرک یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5686832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تساوخ  رد  هارمه  تسویپ  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004118000133 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

لمآ کینورتکلا  کیلرام  هدننک  هضرع  عجرم   JB1210R لدم  45x100 cm داعبا یتاغیلبت  دربراک  ناور  ولبات  رگشیامن  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دامرف 09183734775 سامت  یرافغ  یاقآ  اب  لاوس  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6614736791 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  یرادناتسا  - تدحو رالات  بنج  - ینیمخ ماما  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31822093-087  ، 33163800-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33163840-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتاغیلبت یتاغیلبت دربراک   دربراک ناور   ناور ولبات   ولبات رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 15 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5686189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم هب  نارهت  ناتسا  هار  سیلپ  یاههاگساپ  ینمیا  یرادا و  مالقا  دیرخ  هار (  سیلپ  یهاگساپ  یتایلمع و  ناوت  تیوقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تسویپ

1101004572000083 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

زا سپ  یباسحیذ  یلام و  روما  هرادا  طسوت  یرادا  لحارم  یط  هطوبرم  هرادا  دأت  همان و  تنامض  هئارا  دادرارق و  دقع  زا  سپ  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  ماجنا  ینوناق  تاروسک 

 : یتسپ دک  مرخ ،  تسب  نب  شبن  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ   هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنامد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1547815981

77909091-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77906645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هار هار سیلپ   سیلپ یهاگساپ   یهاگساپ وو   یتایلمع   یتایلمع ناوت   ناوت تیوقت   تیوقت ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5686300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  دشاب  یم  هباشم  دکناریا  ) یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  تارادا  زاین  دروم  یناتسمز  یرادهار  تهج  کمن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوش هداد  تمیق  کرادم  و 

1101000278000179 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نیگن تراجت  باتفآ  هدننک  هضرع  عجرم   IANS یتراجت مان   g 50 یا هشیش  فرظ  تشرد  هناد  ایرد  کمن  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو تسیل   تسیل قبط   قبط دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا )) یایا هداج   هداج لقن   لقن وو   لمح   لمح وو   یرادهار   یرادهار تارادا   تارادا زاین   زاین دروم   دروم یناتسمز   یناتسمز یرادهار   یرادهار تهج   تهج کمن   کمن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( دوش دوش هداد   هداد تمیق   تمیق کرادم   کرادم

8181

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

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

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

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

5686449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناکشم یرادرهش  تهج  ینمیا  هناوتسا  هناخ و  نز 3  کمچ  یگدننار  ییامنهار و  غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091158000076 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناریا تراپ  ربون  هدننک  هضرع  عجرم  یدیشروخ  یرون  متسیس   cm 30 زیاس تانبرک  یلپ  سنج  یا  هناخ  هس  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 

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

ناریا تراپ  ربون  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  تراپ  ربون  هدنزاس  عجرم   cm 70 عافترا  EVA دناپماک سنج  ینمیا  یا  هناوتسا  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع رب  الاک  یعوجرم  هنیزه  تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  اب  یلاسرا  یالاک  تریاغم  تروص  رد.دشابیم  تسویپ  لیاف  کالم  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زمرق ددع  درز و 2  ددع  ییامنهار 2  غارچ.تسا  یمازلا  باسح  هیوست  تهج  یمسر  روتکاف  هئارا.دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه.دشابیم  هدنشورف 

9177965673 یتسپ :  دک  ناروالد 7 ،  یودهم -  دیهش  نادیم  یزوریپ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38798366-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناکشم ناکشم یرادرهش   یرادرهش تهج   تهج ینمیا   ینمیا هناوتسا   هناوتسا وو   هناخ   هناخ نزنز  33   کمچ   کمچ یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282
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دهشم یسودرف  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5686486 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  یکیتسالپ 100*60*40  یکیفارت  یسرجوین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف  اب  عوجرم  لاسرا و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 

هناماس دنیارف  قبط  دات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ 
1101091579000209 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ارای رمیلپ  نارهت  یدیلوت  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   TPY یتراجت مان   100x60x150 cm زیاس یکیفارت  یسرجوین  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/06/29 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا  یکیتسالپ 100*60*40  یکیفارت  یسرجوین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف  اب  عوجرم  لاسرا و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 

دیرخ هناماس  دنیارف  قبط  سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ 

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38802428-051  ، 38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیتسالپ یکیتسالپ یکیفارت   یکیفارت یسرجوین   یسرجوین ناونع : : ناونع 8383
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نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5686528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تاصخشم  هب  نارهت (  ناتسا  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  تیاس  هدزناپ  هب  یناسر  قرب  حالصا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004572000084 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  یباسحیذ  یلام و  روما  هرادا  طسوت  یرادا  لحارم  یط  هطوبرم  هرادا  دأت  همان و  تنامض  هئارا  دادرارق و  دقع  زا  سپ  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  ماجنا  ینوناق  تاروسک 

 : یتسپ دک  مرخ ،  تسب  نب  شبن  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ   هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنامد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1547815981

77909091-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77906645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود تیاس   تیاس هدزناپ   هدزناپ هبهب   یناسر   یناسر قرب   قرب حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 8484
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زاوها هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5686616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( مود تبون   ) زاوها یرادرهش  هقطنم 4  رد  مشش  ات  مجنپ  لپ  لصافدح  یبرغ  یلحاس  راولب  رد  لیردراگ  یزاسهب  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ کرادم  دانسا و  رد  جردنم  تاصخشم  قبط 

1101096687000007 زاین :  هرامش 
زاوها هقطنم 4  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

داهنشیپ هب  تکرش  هدش  هتساوخ  کرادم  هئارا  مدع  نینچمه  تسویپ و  دانسا  قبط  زاین  دروم  تادنتسم  کرادم و  هئاراو  لیمکت  مدع  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش  دهاوخن  یگدیسر  هدننک  نیمات  یوس  زا  هلصاو 

دشابیم یمازلا  سردآ  هارمه و  نفلت  تبث 

6134938877 یتسپ :  دک   ، 4 هقطنم یرادرهش  یعونصم  راشبآ  بنج  ناتسلگ  نابوتا  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33737028-061  ، 33737600-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33737028-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلحاس یلحاس راولب   راولب ردرد   لیردراگ   لیردراگ یزاسهب   یزاسهب وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 8585
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یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5686665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ) هروت نیهمرف و  ناتسرهش  یا  هداج  تراظن  نیبرود  تیاس  ود  یزادنا  هار  بصن و  لمح و  ، دیرخ ، هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوش هداد  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط 

1101000278000181 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رهبا لباک  میس و   mm^2 0/75 عطقم حطس   V 300-500 ژاتلو  60227IEC 0560705 حرط یلوتفم  کت ال  یسم 0/75  قرب  میس  الاک :  مان 
فالک 1 دادعت : 

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

ددرگ جرد  مالعتسا  یتسویپ  مرفاب  تقباطمو  تبث  هناماسرد  یداهنشیپ  تمیقدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  تسیل  قبطدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  نیمخ ، ) یهار  هس  ) ینیمخ ماما  نادیم  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) هروت هروت وو   نیهمرف   نیهمرف ناتسرهش   ناتسرهش یایا   هداج   هداج تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود تیاس   تیاس ودود   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   لمح   لمح ،، دیرخ دیرخ ،، هیهت هیهت ناونع : : ناونع
(( دوش دوش هداد   هداد تمیق   تمیق تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط

8686
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رهش نیکشم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5686683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ درادناتساو  تاصخشم  اب  نت  کی  اعمج  مرگولیک  درز 400 مرگولیک و  600 دیفس یکیفارت  درس  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005565000095 زاین :  هرامش 

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

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

کال انوم  گنر  هدننک  هضرع  عجرم  کال  انوم  یتراجت  مان   kg 250 هکشب گنر 2800  دک  دیفس  تام  درس  یکیلیرکآ  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
هکشب 1 دادعت : 

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

.دشاب هتشاد  تقباطم  یتسویپ  تاصخشم  اب  یتساوخرد  گنر  هدوب و  ییاراد  همانیهاوگ  هئارا  هب  طونم  دیرخ  روتکاف  رد  هدوزفا  شزرا  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم رادیرخ  هدهع  هب  لمح  هیارک  .دشابیم  یدقن  دیرخ  طیارش 

 : یتسپ دک  رهش ،  نیگشم  یرادرهش  نامتخاس  ماما -  نابایخ  رهش -  نیگشم  ناتسرهش  لیبدرا -  ناتسا  رهش ،  نیگشم  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5661711475

32522021-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520223-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: 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 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

5686787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآدیس یرادرهش  تهج  ینتب  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091158000077 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
قرش نتب  نایواک  هدننک  هضرع  عجرم   cm 20 عافترا  20x30x35x10 cm داعبا ینتب  ویناک  لودج  الاک :  مان 

ددع 3400 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

نتب نایواک  هدنزاس  عجرم  قرش  نتب  نایواک  هدننک  هضرع  عجرم   cm 30 عافترا  30x30 cm داعبا ینتب  سنج   cm 15 تماخض اب  هتخاس  شیپ  لودج  الاک :  مان 
قرش

عبرم رتم  3400 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

نارانچ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باسحاصافم هئارا  هیوست  تهج.دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  یرادرهش  برد  ات  لمح  هنیزه.تسا  تسویپ  لیاف  کالمودشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لوصو مالعاو  یلصاروتکاف  تفایردزا  سپ  هیوست.دشابیم  هدنشورف  هدهعرب  یعوجرم  هنیزه  ینف  تاصخشم  تریاغم  تروصرد.تسا  مزال  یعامتجا  نیمات 

یرادرهش

9177965673 یتسپ :  دک  ناروالد 7 ،  یودهم -  دیهش  نادیم  یزوریپ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38798366-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5686914 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یشک طخ  یبونج  تلاسر  راولب  ور  هراوس  ربعم  یکیفارت  تیاده  ینمیا و  تازیهجت  یساسا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

راهب ناتسوب  لخاد  عیبر 7  هجاوخ  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

05131293777 :: 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

دابآدیس دابآدیس یرادرهش   یرادرهش تهج   تهج ینتب   ینتب مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 8888

راولب راولب ورور   هراوس   هراوس ربعم   ربعم یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 8989

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

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

زا 91 ھحفص 67 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/a9kfqpd36vnla?user=37505&ntc=5686787
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5686787?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/823w2kpqh3czc?user=37505&ntc=5686914
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5686914?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسکات یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5687121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش نودب  یاه  مالعتسا  هب  )09121819794 رتشیب تاعالطا  تهج  ( تسویپ کرادم  قباطم   ) لودج یکیفارت و  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوشیمن هدادرثا  بیترت  سردآ  سامت و 

1101005121000084 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  ناتسکات  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

لارام  kg 250 یزلف هکشب  گنر 4791  دک  دیفس  یکیلیرکآ  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
هکشب 1000 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
ناتسکات رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سردآ سامت و  هرامش  نودب  یاه  مالعتسا  هب  )09121819794 رتشیب تاعالطا  تهج  ( تسویپ کرادم  قباطم   ) لودج یکیفارت و  گنر  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیمن هدادرثا  بیترت 

3481618135 یتسپ :  دک  ناتسکات ،  یرادرهش  ینیمخ - ماما  خ  ناتسکات ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35230701-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35230714-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجردوس داشیلک و  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5687185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لودج لودج وو   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

کراپ کراپ ییانشور   ییانشور تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرادرهش رابنا  لحم  رد  لیوحت  یلحاس و  کراپ  ییانشور  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093421000011 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  ناجردوس  داشیلک و  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نایاش عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  لوط  یدنب  هتسب  دقاف   mm 18/7 رطق  4x10 mm^2 عطقم حطس   PVC شکور سنج  یلوتفم  قرب  لباک  الاک :  مان 

ناکمیس
رتم 650 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
یناب هاش  اضر  هدننک  هضرع  عجرم   LS یتراجت مان   A 10 نایرج تدش   RKP لدم یروتاینیم  زویف  دیلک  الاک :  مان 

ددع 70 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

- زیربت لباک  میس و  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  تاکمیس  یتراجت  مان  یرتم  لوط  هرقرق   2x1/5 mm^2 عطقم حطس  یسم  یداه  سنج   NYY قرب لباک  الاک :  مان 
تاکمیس

رتم 150 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

رونلگ هدنزاس  عجرم   W 50 ناوت  S هراتس حرط  ینابایخ  دربراک   LED غارچ الاک :  مان 
هلعش 70 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8456136841 یتسپ :  دک  یرهطم ،  دیهش  نابایخ  ناجردوس  داشیلک و  ناجروالف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37488000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37484026-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401029 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/2714:00:00هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم :: 14:00:001401/06/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5687264 :: هرازه هرازه :: 1401/06/2809:00:00دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مانمگ دیهش  رذگریز  رشاو  لاو  غارچ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

کینورتکلا قرب و  عیانص  ناگدنشورف -  هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8 یلامش رویرهش  هدفه  شبن  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

05133687008 نفلت :   :: 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

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

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

رذگریز رذگریز رشاو   رشاو لاو   لاو غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292

رهش رهش حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت مالقا   مالقا بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5687340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهب مالعتسا  گرب  رد  زاین  دروم  تایلمع  عون  ینف و  تاصخشم  هجوت  اب  تشدکاپ  رهش  حطس  رد  یکیفارت  مالقا  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101095751000058 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  تشدکاپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یرباص لیفورپ  هلول و  درون  هدننک  هضرع  عجرم   mm 20 عافترا  mm 20 ضرع  mm 6000 لوط  mm 2 تماخض یعبرم  یدالوف  یلاخ  وت  لیفورپ  الاک :  مان 
هخاش 5 دادعت : 

1401/06/29 زاین :  خیرات 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502006602   cm 75 زیاس هلاس  رمع 10  اب  هریاد  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502006802   cm 75 زیاس راد  هبل  هلاس  رمع 10  اب  هریاد  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/06/29 زاین :  خیرات 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502000402   15x50 cm زیاس هلاس  رمع 7  اب  هانپناج  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 70 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502008602   cm 75 زیاس هلاس  رمع 7  اب  ثلثم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/06/29 زاین :  خیرات 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502009802   cm 60 زیاس راد  هبل  هلاس  رمع 10  اب  ثلثم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

لیویس دور  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   40x40 cm زیاس عبرم  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/06/29 زاین :  خیرات 
هار یامن  هولج  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 زیاس ثلثم  یرابخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

یسین دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   PANEL یتراجت مان   T12 لدم یا  هریاد  تسیا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/06/29 زاین :  خیرات 
سرگاز کیفارت  راومه  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  هدنهد  رادشه  دربراک  یزلف  سنج   cm 90 زیاس هریاد  لکش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 1035 دادعت : 

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

جرد یتسویپ  مالعتساگربردامتح  ناگدننکتکرشیداهنشیپیاهتمیقدینک  هعجارم  یتسویپدانساهب  تمیق  هئارایاربهدش  هدافتسا  هباشمیاهدکناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشدهاوخن هدادرثا  بیترت  تمیقداهنشیپهبتریاغم  تروصرددشابناسکیاهبمالعتساوهناماسرد  هدشدراو  لک  عمجدوش  تقدددرگیراذگرابو 

3391636676 یتسپ :  دک  تشدکاپ ،  یرادرهش  (- (ع اضر ماما  راولب  - تشدکاپ تشدکاپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36033342-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36023433-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد
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یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14:30هرامش  - 1401/06/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14:30عبنم  - 1401/06/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5687374 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/06/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یلامش تلاسر  نادرگربرود  هژورپ  تهج  ویناک  لودج و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ینتب تالوصحم  نتب و  ناگدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزادرپراک دحاو  مود  هقبط  دجما  نامتخاس  هاگشناد 3 و 5  نیب  هاگشناد  نابایخ  هدنک  رازگرب   :: سردآ سردآ

05131297910 :: 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

ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5687589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  ییانشور  تازیهجت  حلاصم  مزاول و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001621000105 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هشوت باهش  هدننک  هضرع  عجرم  هشوت  باهش  یتراجت  مان   W 120 ناوت  VENUS 951264731 لدم  SMD ینابایخ غارچ  الاک :  مان 

هلعش 1 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یدقن  ریغ  تخادرپ.دسرب  رظان  داتب  دیاب  الاک.دشابیم  هاگدورف  رد  لیوحت.دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09125555767

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51008994-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادرگربرود نادرگربرود هژورپ   هژورپ تهج   تهج ویناک   ویناک وو   لودج   لودج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494

ییانشور ییانشور تازیهجت   تازیهجت حلاصم   حلاصم وو   مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 9595
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تفریج یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5687598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرف قباطم  غارچ  هیاپ  هارمه  هب  ییوربا  اب  هارمه  ید 110  یا  لا  تانبرک  یلپ  هندب  سنج  یقرب  هناخ  ییامنهار 3  غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ هشقن  مالعتسا و 

1101050014000045 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  تفریج  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تراپ  ربون   LED یرون متسیس   cm 30 زیاس تانبرک  یلپ  سنج  زمرق  هناخ  هس  باقن  مامت  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یگنهامه 09135821348 نفلت  .ددرگ  جرد  هناماس  رد  تسویپ  مالعتسا  مرف  تمیق  عومجم  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7861763115 یتسپ :  دک  ینامیلس ،  مساق  جاح  دیهش  دبهپس  رادرس  نادیم  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43311886-034  ، 43312133-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43312132-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

غارچ غارچ هیاپ   هیاپ هارمه   هارمه هبهب   ییوربا   ییوربا اباب   هارمه   هارمه   1 101 10 یدید   یایا   لالا   تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ هندب   هندب سنج   سنج یقرب   یقرب هناخ   هناخ ییامنهار  33   ییامنهار غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696
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ناتسدرک یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5687692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادنامرف رد  بصن  لمح  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  نمض  رد  تاصخشم  اب  دنب  هار  هاگتسد  کی  تساوخ  رد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم داباورس 

1101004118000132 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

کف نمیا  نازاس  برد  هدننک  هضرع  عجرم   FAAC یتراجت مان   BOLLARD PAINTED لدم یکیرتکلا  تباث  دنب  هار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

B400 لدم اتب  دنبهار  دنب  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زا  سپ  تامدخ  لاس  تنامض و 10  لاس  2 نابهار ♦  دنرب  یرتم  یاه 4 دنبهار 

یرافغ 09183734775 یاقآ  اب  لاوس  تروص  رد 

6614736791 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  یرادناتسا  - تدحو رالات  بنج  - ینیمخ ماما  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31822093-087  ، 33163800-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33163840-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جفسرف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون 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

5687782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود  هیاپ  ددع  دیرخ 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050128000001 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  جفسرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع  5 دادعت : 
1401/06/27 زاین :  خیرات 
ناکرسیوت نادمه ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6586164353 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  ارهزلا  نادیم  جفسرف  رهش  ناکرسیوت  ناکرسیوت ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34737294-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34737248-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنب دنب هار   هار هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 9797

نیبرود نیبرود هیاپ   هیاپ ددع   ددع   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیزوت5686526 هناماس  تاعطق  نیمات  یرادهگن و  ریمعت و  ، هحفص 35)ینابیتشپ یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: 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   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5686424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهوردوخ نابیاس  یا و  هرکرک  برد  بصن  هیهت و  لماش  زاوها  رمحا  لاله  تیعمج  یدادما  یاه  نامتخاس  گنیکراپ  تاریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ راک  حرش  قبط 

1101005478000041 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/23 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09305551907 یدنویش سدنهم  یگنهامه  تهج  سامت.ددرگ  هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  راک  حرش  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هدش و  رهم  تمیق  جرد  زا  سپ  اهب  مالعتسا  مرف  - 2

.تسا یمازلا  هینبا ) هبتر 5  لقادح   ) یراکنامیپ تیحالص  همانیهاوگ  و  راک ) هرادا  تیحالص   ) ینمیا تیحالص  یهاوگ  یراذگراب  -3

6155966569 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  یقرش  سراپنایک خ 13  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3925561-0613  ، 33925582-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33925584-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهوردوخ اهوردوخ نابیاس   نابیاس وو   یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت لماش   لماش زاوها   زاوها رمحا   رمحا لاله   لاله تیعمج   تیعمج یدادما   یدادما یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس گنیکراپ   گنیکراپ تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 9999

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5686620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یمن  کالک  دک  ناریا  - تسویپ حرش  هب  ...و  دنب  مارآ  کج  یطایح و  برد  لفق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000012000297 زاین :  هرامش 

روشک ترازو  هدننک :  رازگرب 
برد راتآ  هدننک  هضرع  عجرم   KOZA یتراجت مان   LVG56-1000 لدم یطایح  رد  لفق  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روپدمحم 84865228 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414771154 یتسپ :  دک  یمطاف ،  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84868254-021  ، 84866601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88950033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

روشک یکشزپماد  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5686893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرت لرتنک  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003023000329 زاین :  هرامش 
روشک یکشزپماد  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دشاب یم  تکرش  اب  اههاگتسد  یتناراگ  یزادنا و  هار  بصن و  لحارم  هیلک  دیروآ -  لعب  دیدزاب  هطوحم  زا  امتح  یراذگ  تمیق  زا  لبق  تسویپ  هب  تاصخشم  - 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک دات  لیوحت و  زا  سپ  هزور  هیوست 20  تسا -  لطاب  دادرارق  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  دیق  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1431683765 یتسپ :  دک  نیدلا ،  لامج  دیس  نابایخ  یادتبا  دابآ - فسوی  یهار  ود  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88953400-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88953400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنب دنب مارآ   مارآ کجکج   وو   یطایح   یطایح برد   برد لفق   لفق ناونع : : ناونع 100100

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 10 110 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5687050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  مرف  رد  تاصخشم  حرش  قبط  هاشنامرک  رد  عقاو  لحم  رد  بصن  هارمه  هب  کیتاموتا  یقرب  هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091509000217 زاین :  هرامش 

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا وکس  تکرش  زا   4000x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 80  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش لیمکت  مالغتسا  الاک و  گولاتاک  ددرگ  تمیق  مالعا  یناریا  یالاک  مالعتسا  تاعالطا  ساسا  رب  طقف  تسا  یروص  الماک  هدش  مالعا  یاهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  ماجنا  زور  یط 40 ینف  دات  الاک و  تفای  رذ  زا  سپ  تخادرپ  دش  دهاوخ  فذح  امش  خساپ  تروص  نیا  ریغرد  دینک  یراذگراب  ار 

6516839694 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم و  بنج  هیدیعس  یرتم  یس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38412671-081  ، 384120-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38200960-081 :: 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

یر5687474 سکیا  هاگتسد  ریمعت  درب و  هحفص 35)ضیوعت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دنب5687692 هار  هاگتسد  هحفص 58)کی  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف ردرد   تاصخشم   تاصخشم حرش   حرش قبط   قبط هاشنامرک   هاشنامرک ردرد   عقاو   عقاو لحم   لحم ردرد   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   کیتاموتا   کیتاموتا یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5686339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مق هبعش  ناریا  یلم  کناب  نامتخاس  هتسب  رادم  یاهنیبرود  لاس ) هس  تدمب   ) ینابیتشپ یزادنا و  هار   ، بصن ، ارجا  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001543000020 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتکا  یتراجت  مان   ACM-7411 لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

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

.دوش یراذگراب  لیمکت و  کرادم  هیلک  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعلاطم  امتح  طیارش  هگرب  - 2

ییوگخساپ 02536701554 و 02536625128 تهج  نفلت  هرامش  - 3
 . تسا یمازلا  دیدزاب  - 4

دامرف مادقا  یتسویپ  یاه  هگرب  قبط  - 5
.دامرف لاسرا  PDF لیاف کی  بلاق  رد  ار  کرادم  هیلک  افطل  - 6

3719976347 یتسپ :  دک  موس ،  هقبط  مق  ناتسا  بعش  روما  هرادا  نامتخاس  یوک 26  شبن  ماما  نابایخ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36625128-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36701207-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفقس یفقس هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 103103
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یبرغ ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5686729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنج طورشم و  داهنشیپ  هئرا  / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  / تسویپ حرش  هب  هتسب  رادم  نیبرود  تاموزلم  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ تسویپ دیرخ  طیارش  تاصخشم و  / دشابیمن زاجم  هباشم 

1101001453000033 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  SC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راهچ یط  رثکادح  سانجا  لیوحت  / تسویپ دیرخ  طیارش  زاین و  تاصخشم  / دشاب یم  یبرغ  ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  رابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( کلدوعسم  ) یگنهامه 044-31987381 .دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  / دشاب یتسویپ  روکذم  تاصخشم  ًاقیقد  هدوب و  لصا  دیاب  سانجا  / یراک زور 

دک یتسپ 316 ،  قودنص  یبرغ  ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  نویوق  لپ  هب  هدیسرن  رنهاب  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5715895554 یتسپ : 

31987285-044  ، 33440092-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440091-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنج سنج وو   طورشم   طورشم داهنشیپ   داهنشیپ هئرا   هئرا // تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   // تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تاموزلم   تاموزلم عاونا   عاونا ناونع : : ناونع
// تسویپ تسویپ دیرخ   دیرخ طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم // دشابیمن دشابیمن زاجم   زاجم هباشم   هباشم
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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 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

5687149 :: 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 

هتسب رادم  یاه  نیبرود  هیذغت  عبنم  ددع  دادعت 35 
1101003013000102 زاین :  هرامش 

ناریا راما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
سراپ ریبدت  نمیا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   ITP یتراجت مان  اب   ITP-D540W لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

سراپ ریبدت  نمیا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   ITP یتراجت مان  اب   ITP-D420WVLIR لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/06/28 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 : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  اقیقد  تمیق  داهنشیپ  لمعلاروتسد  تسویپ و  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هداد  اجکی  مالقا  یمامت  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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم -- ماد ماد هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 105105
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ناتسدرک یرادناتسا   :: 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

5687318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش دافتسا ه  هباشم  دک  ناریا  زا  دشابیم و  هارمه  یتسویپ  تسیل  تساوخ  رد  هارمه  نمض  رد  هتسبرادم  نیبرود  تساوخ  رد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا

1101004118000134 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

روصنم دیعس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دناروه  هدنزاس  عجرم  دناروه  یتراجت  مان   FULL HD HS-ATHD 02 لدم ماد  دیپسا  نیبرود  الاک :  مان 
راشفا

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/06/27 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  تانامروا  یرادشخب  رد  تامدخ  ارجا و  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف 09183734775 سامت  یرافغ  یاقآ  اب  لاوس  تروص  رد 

6614736791 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  یرادناتسا  - تدحو رالات  بنج  - ینیمخ ماما  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31822093-087  ، 33163800-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33163840-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

5687453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم تازیهجت  هارمه  هب  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003107000616 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نوتیارب  یتراجت  مان   UVR7TJ08RM-D58G لدم هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  تسویپ  / تسا هدننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7143686166 یتسپ :  دک  سراف ،  یزرواشکداهج  نامزاس  مرا  نابایخ  لوا  یدازآ  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2172496-071  ، 32272180-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32299029-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 106106

هطوبرم هطوبرم تازیهجت   تازیهجت هارمه   هارمه هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 107107
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ناسارخ یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف  ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبونج

یبونج ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5687608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیربکا هزوم  غاب  هعومجم  رد  شزومآ  یزادنا ، ¬ هار بصن و  لقن ، لمح و  هیهت ، یکینورتکلا  تظافح  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000206000124 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 
هاگتسد دادعت 20  ینوماریپ  تلاپ  نیبرود 

هاگتسد  دادعت 2  ماد  نیبرود 
هاگتسد  دادعت 1  لاناک  دروکر 64 

ددع  دادعت 4  نیابارت  دراه 10 
یهگا لصا  رد  لماک  تاعالطا  ..و 

اب هنازخ  دانسا  قاروا  لحم  زا  لایر  غلبم 1.832.000.000  ازخا 010 و  یتالماعم  دامن  اب  هنازخ  دانسا  قاروا  لحم  زا  لایر  غلبم 1.867.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدوزفا  شزرا  باستحا  اب  ازخا 001  یتالماعم  دامن 

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

نیابارت نیابارت   1010 دراه   دراه هاگتسد   هاگتسد   11 دادعت   دادعت لاناک   لاناک دروکر  6464   دروکر هاگتسد   هاگتسد   22 دادعت   دادعت ماد   ماد نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   2 020 دادعت   دادعت ینوماریپ   ینوماریپ تلاپ   تلاپ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
..و ..و ددع   ددع   44 دادعت   دادعت
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روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5687612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ود  هدش -  مالعا  طئارش  تسویپ و  لیاف  ساسا  رب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  زا  یرادرب  هرهب  تهج  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003002000473 زاین :  هرامش 

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140100 لدم  m 10 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  ود  هدش -  مالعا  طئارش  تسویپ و  لیاف  ساسا  رب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  زا  یرادرب  هرهب  تهج  زاین  دروم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

24589252-021  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5686528 تراظن  یاه  نیبرود  تیاس  هدزناپ  هب  یناسر  قرب  هحفص 58)حالصا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نیهمرف5686665 ناتسرهش  یا  هداج  تراظن  نیبرود  تیاس  ود  یزادنا  هار  بصن و  لمح و  ، دیرخ ، هیهت
( دوش هداد  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ) هروت و 

هحفص 58) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نیبرود5687782 هیاپ  ددع  هحفص 58)دیرخ 5  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

HDMI  1 .4VHDMI  1 .4V  لباک لباک هتسب -  -  هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود زازا   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 109109

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 " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5687392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بالضاف عفد  متسیس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034003361 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   WATER TREATMENT PLANT WITH ACCESSORIES یتراجت مان   WTP-MK110/1 لدم یتعنص  بآ  هیفصت  هاگتسد  الاک :  مان 
یدجسم هریخ  ینایرآ  دیعس 

هاگتسد 450 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83764988-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: 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

یتعنص5687392 بآ  هیفصت  هحفص 83)هاگتسد  )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتعنص یتعنص بآبآ   هیفصت   هیفصت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5687029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مزال یاه  درادناتسا  یمامت  یاراد  زاگ ، ردوپ و  هدنراد ، هگن  هیاپ  هارمه  هب  وردوخ ) صوصخم   ) ییولیک کی  یناشن  شتآ  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - ینمیا و 

1101001025000099 زاین :  هرامش 
نارهت یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لوسپک یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 1 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-1 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
دنزام ناراب  یناشن  شتآ 

ردنلیس 95 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناریا - ینمیا مزال و  یاه  درادناتسا  یمامت  یاراد  زاگ ، ردوپ و  هدنراد ، هگن  هیاپ  هارمه  هب  وردوخ ) صوصخم   ) ییولیک کی  یناشن  شتآ  لوسپک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشاب  یم  الاک  لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  هیوست.دشاب 45  یم  هباشم  دک 

1415615453 یتسپ :  دک  هلال ،  لته  یوربور  باجح - خ  یمطاف - رتکد  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8175-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88952163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5687029، زاگ ردوپ و  هدنراد ، هگن  هیاپ  هارمه  هب  وردوخ ) صوصخم   ) ییولیک کی  یناشن  شتآ  لوسپک 
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - ینمیا مزال و  یاه  درادناتسا  یمامت  یاراد 

هحفص 83) قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قرب5687305 یاه  هاگتسیا  رد  قیرح  مالعا  یاه  هناماس  یرادهگنو  هحفص 42)سیورس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5687870 مالعا  متسیس  ثادحا  هحفص 10)هژورپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تراک5686414 میس  هارمهب   MIKROTIK R11e-lte WAP R لدم کیت  ورکیم  تنیوپ  هحفص 44)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

مزال مزال یاه   یاه درادناتسا   درادناتسا یمامت   یمامت یاراد   یاراد زاگ ، ، زاگ وو   ردوپ   ردوپ هدنراد ، ، هدنراد هگن   هگن هیاپ   هیاپ هارمه   هارمه هبهب   وردوخ ) ) وردوخ صوصخم   صوصخم  ) ) ییولیک ییولیک کیکی   یناشن   یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- ینمیا ینمیا وو  

1 1 11 1 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5687709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/13 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاقلعتم هیلک  هارمهب   kidde کرام هدنکم  روتکتد  ناونع : 

14012320 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/09/19 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

تاقلعتم5687709 هیلک  هارمهب   kidde کرام هدنکم  هحفص 85)روتکتد  روتکتد  ( روتکتد

تاقلعتم تاقلعتم هیلک   هیلک هارمهب   هارمهب   k iddek idde کرام   کرام هدنکم   هدنکم روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 1121 12

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

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

زا 91 ھحفص 85 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراف ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5687356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  یزاس  هریخذ  تازیهجت  زاس و  هریخذ  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003135000187 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یاههاگشورف  رد  یتاطابترا  یتاعالطا و  تازیهجت  یشورفهدرخ  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/07/11 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134737815 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  ریاشع  روما  لک  هرادا  تیاده  عطاقت  نیطسلف  نابایخ  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32355099-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32303522-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ  هاگتسد   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزاس5687356 هریخذ  تازیهجت  زاس و  هریخذ  هاگتسد  کی  هحفص 86)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد

(( 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

یرادرهش5686449 تهج  ینمیا  هناوتسا  هناخ و  نز 3  کمچ  یگدننار  ییامنهار و  غارچ  دیرخ 
ناکشم

هحفص 58) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یکیتسالپ5686486 یکیفارت  هحفص 58)یسرجوین  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دنب5687692 هار  هاگتسد  هحفص 58)کی  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت وو   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113

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

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

زا 91 ھحفص 86 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) 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

5686543، اه یقرب  هلپ  اهروسناسآ ، رفاسم (  لاقتنا  تازیهجت  یرادهگنو  ریمعت  سیورس ، یربهار ،
( اهدنبهار

هحفص 16) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت برغ  بعش  روما  هرادا  ناریا -  یلم  کناب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5686230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگنهامه 0935754018 تسا  مزال  ضیوعت  یتناراگو  تنامض  یاراد  تقرس  دض  یباتک  لفقددع  دوشن 25 هجوت  دکناریا  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001106000074 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  نارهت  برغ  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یعیفر ریما  هدننک  هضرع  عجرم   ZHEJIANG یتراجت مان   CST-03 لدم تقرس  دض  برد  لفق  هدنرادهگن  هحفص  چیپ و  هریگتسد و  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تس 25 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 0935754018 تسا  مزال  ضیوعت  یتناراگو  تنامض  یاراد  تقرس  دض  یباتک  لفقددع  دوشن 25 هجوت  دکناریا  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1341773111 یتسپ :  دک  نارهت ،  برغ  بعش  روما  هرادا  یلم -  کناب  نامتخاس  نیعم -  داتسا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66003748-021  ، 66025151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66028425-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تقرس دض   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تقرس تقرس دضدض   برد   برد لفق   لفق هدنرادهگن   هدنرادهگن هحفص   هحفص وو   چیپ   چیپ وو   هریگتسد   هریگتسد تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 1141 14

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

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

زا 91 ھحفص 87 
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روشک ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5686375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یمن  کالم  اهدک  ناریا  - تسویپ حرش  هب  .....و  نامتراپآ  یدورو  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000012000296 زاین :  هرامش 

روشک ترازو  هدننک :  رازگرب 
برد اکوف  نازاس  نمیا  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  برد  اکوف  نازاس  نمیا  ارف  هدنزاس  عجرم   210x105x14 cm زیاس یبوچ  تقرس  دض  هتخاس  شیپ  رد  الاک :  مان 

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

یقداص دیشمج  هدننک  هضرع  عجرم   cm 4/6 تماخض  90x210 cm داعبا یبوچ  سنج  نامتخاس  یلخاد  رد  الاک :  مان 
ددع 77 دادعت : 

1401/06/27 زاین :  خیرات 
یدازهب یلع  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  برد 4  نیلآ  لدم   212x70x5 cm زیاس  MDF سنج بآ  دض   ABS هتخاس شیپ  رد  الاک :  مان 

ددع 103 دادعت : 
1401/06/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دابآ دومحم  یراس  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
84865228

1414771154 یتسپ :  دک  یمطاف ،  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84868254-021  ، 84866601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88950033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تقرس دض   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتراپآ نامتراپآ یدورو   یدورو برد   برد ناونع : : ناونع 115115

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

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

زا 91 ھحفص 88 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fl7jdtjlseycq?user=37505&ntc=5686375
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5686375?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5687161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شرب دض  تقرس و  دض  یباتک  لفق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001074000185 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یمیلس همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   S.M.S یتراجت مان   R-14587 لدم  6x8 cm زیاس یدالوف  یباتک  لفق  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/07/04 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یالاک هب  کیدزن  یدک  ناریا  رظن  دروم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یدک  ناریا  دوبن  تلع  هب.دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  برع  یاقآ  یلخاد 363  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  .تسا  هدش  باختنا  هطوبرم 

8916188139 یتسپ :  دک  دزی ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - تارادا عمتجم  - وجشناد راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31070225-035  ، 38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تقرس دض   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تقرس5686230 دض  برد  لفق  هدنرادهگن  هحفص  چیپ و  هریگتسد و  تاعطق  هحفص 87)هعومجم  تقرس  ( تقرس دضدض  

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

نامتراپآ5686375 یدورو  هحفص 87)برد  تقرس  ( تقرس دضدض  

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

شرب5687161 دض  تقرس و  دض  یباتک  هحفص 87)لفق  تقرس  ( تقرس دضدض  

شرب شرب دضدض   وو   تقرس   تقرس دضدض   یباتک   یباتک لفق   لفق ناونع : : ناونع 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " 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

یفقس5686339 هتسب  رادم  هحفص 76)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ینامزاس5686561 یاهلیمیا  تینما  هحفص 23)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هباشم5687004 دک  ناریا  دوش  هجوت  یکشزپ .  ریواصت  شزادرپ  لدابت و  یزاس و  هریخذ  رازفا  مرن  هیهت 
.دوش هعجارم  تسویپ  تاحیضوت  هب  تسا . 

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5687089 قباطم  دروم  کی   ISE PLR هحفص 23)سنسیال یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسب5687126 رادم  نیبرود  ریواصت  تیریدم  عماج  رازفا  مرن  هحفص 23)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5687130open-e رازفا مرن  تیابارت  رمعلا 8 مادام  هحفص 23)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب5687158 یزاجم -  شزومآ  هناماسو  نیالنآ  یاهسالک  یرازگرب  تهج  یصاصتخارورس  هراجا 15 
نیالنآ سالک  نومزآ و  تیریدم  متسیس  رازفا  مرن 

هحفص 23) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنسیال5687163 رازفا  مرن  هتسب  هنایار -  هکبش  لاوریاف  یزاس -  نما  تازیهجت  هحفص 23)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5687309DVD عون ویالامس  نیالنآ  سالک  نومزآ و  تیریدم  متسیس  رازفا  مرن  هحفص 23)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادرهش5687627 هناماس 137  لماک  رارقتسا  یزاس و  هحفص 23)هدایپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

یریوصت5686528 تراظن  یاه  نیبرود  تیاس  هدزناپ  هب  یناسر  قرب  هحفص 58)حالصا  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 " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رد5687050 تاصخشم  حرش  قبط  هاشنامرک  رد  عقاو  لحم  رد  بصن  هارمه  هب  کیتاموتا  یقرب  هرکرک 
تسویپ مالعتسا  مرف 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 74) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددرت5686893 لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 74) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یتارباخم5687302 زکرم  ددرت  لرتنک  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تامدخ  یارجا  تازیهجت و  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 22) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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