
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 14  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 12

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 17

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 21

140 1140 1 رهم   رهم هبنشکی  2424   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   150هکس ,530 , 000150 ,530 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   90مهرد , 18090 , 180

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   140هکس ,490 , 000140 ,490 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس205,400205,400رالد سیئوس کنارف   330کنارف ,500330 ,500

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس ,350 , 00082 ,350 , اداناک000 اداناک رالد   236رالد ,300236 ناتسبرع300, ناتسبرع لایر   88لایر ,27088,270

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس ,200 , 00052 ,200 , وروی000 322وروی , 060322 , ژورن060 ژورن نورک   31نورک , 00031 , 000

رایع رایع   1818 یالط   13,580یالط , 00013,580 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   370دنوپ ,350370 نپاژ350, نپاژ نینی   دصکی   223,600223,600دصکی

هرازه هرازه یصصخت   یصصخت تاغیلبت   تاغیلبت تامدخ   تامدخ
نارتسگ نارتسگ طابترا   طابترا تکرش   تکرش تاغیلبت   تاغیلبت دحاو   دحاو اباب   یداصتقا   یداصتقا هزوح   هزوح نالاعف   نالاعف وو   عیانص   عیانص ناریدم   ناریدم هبهب   دوخ   دوخ تامدخ   تامدخ یفرعم   یفرعم تهج   تهج یمارگ   یمارگ کرتشم   کرتشم

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

(( 00 ایای   یلخاد  609609   یلخاد  ) ) 02 19107004202 191070042 وو     02 14271400002 142714000 سامت :  :  سامت یاه   یاه هرامش   هرامش

دامن دامن لاسرا   لاسرا ریز   ریز مرف   مرف قیرط   قیرط زازا   ارار   دوخ   دوخ تساوخرد   تساوخرد دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش نینچمه   نینچمه

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((3232))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 121121 ))

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

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

زا 120 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 19  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 11  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 42

( یهگآ دادعت 20  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 48

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

( یهگآ دادعت 24  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 60

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 77

( یهگآ دادعت 9  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 80

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

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

( یهگآ دادعت 0  " ) video wall  " 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  " ) led wall  " 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 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( یهگآ دادعت 0  " ) لاو ید  یا  لا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 120 ھحفص 2 

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


( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یاه  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

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

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

( یهگآ دادعت 11  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژرپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) رآ یو  ید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 7  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 7  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

( یهگآ دادعت 7  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

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

( یهگآ دادعت 7  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

( یهگآ دادعت 5  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

( یهگآ دادعت 2  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

( یهگآ دادعت 8  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 17  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

نارهت یرادرهش  تاطابتراو  تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5798408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هژورپ راک و  تیریدم  عماج  هناماس  هنیمز  رد  لاعف  ناراکنامیپ  یبایزرا  ییاسانش و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: tmicta.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شزومآ و ترازو  یشزومآ  یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
شرورپ

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  تعاس 10   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 10   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798463 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  تعاس 14   - 1401/08/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دشر ناریا  سرادم  یلم  هکبش  رمتسم  ییاوتحم  ینف و  یرادهگن  هعسوت و  ینابیتشپ  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یشزومآ یزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس  کالپ 37 -  - یلامش رهشناریا  نابایخ  ناخمیرک -  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

 : مان تبث  رتفد  )و  اهدادرارق روما  یقوقح و  هورگ   ) یلخاد 32  AVI96 :: نفلت نفلت
88969737-85193768

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هژورپ هژورپ وو   راک   راک تیریدم   تیریدم عماج   عماج هناماس   هناماس هنیمز   هنیمز ردرد   لاعف   لاعف ناراکنامیپ   ناراکنامیپ یبایزرا   یبایزرا وو   ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 11

رمتسم رمتسم ییاوتحم   ییاوتحم وو   ینف   ینف یرادهگن   یرادهگن وو   هعسوت   هعسوت ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرم  کی  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
یا هلحرمکی  هدرشف ) )

1401/07/23 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

داتس 2001001597000057 هناماس  - 1401/293 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

قرش  :: عبنم خرومعبنم تعاس 19  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798570 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10  سار   - 1401/08/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401  یبناج  تازیهجت  هنایار و  هکبش ، یرادهگن  ریمعت و  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  66,855,354,038 یلام :  دروآرب 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  3,343,000,000 نیمضت :  غلبم 

هناخریبد فکمه  هقبط  ناتسزوخ ، قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هقبط  نامتخاس 5  ناتسلگ ، راولب  زاوها ، ناتسزوخ ، فلا  تکاپ  یکیزیف  لیوحت   :: سردآ سردآ
یزکرم

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003012000022 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس  هس  ینابیتشپ  هارمه  هب  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  سنسیال  دیرخ  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

یبناج یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   هنایار   هنایار هکبش ، ، هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 33

هلاس هلاس هسهس   ینابیتشپ   ینابیتشپ هارمه   هارمه هبهب   سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 120 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cga9slw22vr9v?user=37505&ntc=5798570
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5798570?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/l74rakdbkhcuz?user=37505&ntc=5798882
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5798882?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناگدرل هروا  ییایمیش  دوک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

lufc.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 15  ات  رثکادح   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کاینومآ هروا و  عمتجم  رابنا  یاهالاک  گنیدک  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ربتعم یکناب  همانتنامض  تروصب  لایر  درایلیم  کی  غلبم  هب  یکناب  همانتنامض  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

75976600-021 :: نفلت :: WWW.LUFC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001001036000041 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نابیتشپ  یلصا و  هداد  زکارم  یحارط  تاعلاطم و  هرواشم  تامدخ  دیرخ  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: 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

متسیس5798597 یرتم ، هلت  تازیهجت  لماش  تسب  نویساموتا  متسیس  یرادهگن  تاریمعت و  یراذگاو 
طسوتم راشف  طبترم  تازیهجت  یتارباخم و  یاه 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رابنا رابنا یاهالاک   یاهالاک گنیدک   گنیدک تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 55

نابیتشپ نابیتشپ وو   یلصا   یلصا هداد   هداد زکارم   زکارم یحارط   یحارط وو   تاعلاطم   تاعلاطم ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 120 ھحفص 7 
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گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/7/25  دانسا  تفایرد   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798597 :: هرازه هرازه :: 1401/08/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طسوتم راشف  طبترم  تازیهجت  یتارباخم و  یاه  متسیس  یرتم ، هلت  تازیهجت  لماش  تسب  نویساموتا  متسیس  یرادهگن  تاریمعت و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبعش تارداص  کناب  هرامش 0101801171004  یراج  باسح  هب  زیراو  ای  یکناب  هدش  نیمضت  کچ  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هتشر رد  ربتعم  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد  لایر -  غلبم 1.500.000  دانسا  دیرخ  تکرش -  دزن  هدش  دات  تابلاطم  باسح  زا  هکولب  ای  اردصالم و 
تیحالص همانیهاوگ  نتشاد  تسیمازلا - قباس  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  یروهمج  تسایر  یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  زا  ورین  تاطابترا و 

ای هدنرب  هدهعب  همانزور  رد  یهگآ  تبون  ود  جرد  هنیزه  تسیمازلا -  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  اب  قباطم  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت و  ترازو  زا  ربتعم  ینمیا 
دشاب یم  هصقانم  ناگدنرب 

هناخریبد  هرادا  موس  نابایخ  یاهتنا  رجفلاو  کرهش  یاهتنا  یبونج  ییاهب  خیش  ابایخ  نارهت  لیوحت   :: سردآ سردآ
تاسلج نلاس  ییاشگزاب 

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/29 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/07/24  زا   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا ههجاوم   :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798615 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/08/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رود هار  زا  تئارق  دنمشوه  زافکت و  زاف ، هس  روتنک  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 81/700/000/000  غلبم 

لایر نیمضت 3/451/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق دحاو  تاکرادت ، روما  مود ، هقبط  یتسپ 69319995487  دک  سردم ، راولب  مالیا ، یناشن  هب  مالیا  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  : راذگ هصقانم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

08433347755 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طبترم طبترم تازیهجت   تازیهجت وو   یتارباخم   یتارباخم یاه   یاه متسیس   متسیس یرتم ، ، یرتم هلت   هلت تازیهجت   تازیهجت لماش   لماش تسب   تسب نویساموتا   نویساموتا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   تاریمعت   تاریمعت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
طسوتم طسوتم راشف   راشف

77

رود رود هار   هار زازا   تئارق   تئارق دنمشوه   دنمشوه وو   زافکت   زافکت زاف ، ، زاف هسهس   روتنک   روتنک عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 120 ھحفص 8 
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یرادرب و هرهب  رظان  رواشم و   ) سراپ یژرنا  نیمات  قفا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( سراف جیلخ  قرب  هاگورین  تاریمعت 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

راکنامیپ ییاسانش  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات  دانسا : تفایرد   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشکی 

مج ماج   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات  تاداهنشیپ : لیوحت   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنشکی  زور 

5799361 :: هرازه هرازه اهداهنشیپدکدک   میلست  زا  سپ  هسلج  نیلوا   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگورین « HMI متسیس رازفا  تخس  ددع  یزادنا 10  هار  بصن و  نیمات ،  » تهج سراف  جیلخ  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  زا  تباین  هب  دراد ، رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنیامن مادقا  ریز  طیارش  قباطم  ناوخارف  رد  تکرش  تهج  دیآ  یم  لمع  هب  توعد  نایضاقتم  زا  اذل  .دهد  ماجنا  راکنامیپ  ییاسانش  سراف  جیلخ  یزاگ 

نایضاقتم  زا  توعد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  هداد  لیوحت  دشاب ، هتشاد  ار  یضاقتم  زاجم  یاضما  رهم و  ربتعم  همان  یفرعم  هئارا  اب  یضاقتم  هدنیامن  هب  طقف  کرادم  دانسا و 

یژرنا نیمات  قفا  تکرش  مان  هب  دک 143  دابآ  تداعس  هبعش  هافر  کناب  دزن  هرامش 213217442  باسح  هب  دیاب  هک  دشاب  یم  لایر  نویلیم  هصقانم 2  دانسا  شورف 
.ددرگ  هئارا  دانسا  دیرخ  نامز  رد  روکذم  هجو  زیراو  دیسر  زیراو و  سراپ 

تسا هدش  حیرشت  دانسا  رد  طیارش  ریاس 
.تسا هدیدرگ  جرد   www.otpgc.co سردآ هب  سراف  جیلخ  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  تیاس  رد  ناوخارف  یهگآ 

نیمات قفا  تکرش  موس ، هقبط  یسروب ، یاه  تکرش  رتافد  راداهب ، قاروا  سروب  رالات  یرادرهش ) ) روپ نیما  رصیق  راولب  دابآ ، تداعس  نارهت ، : دانسا تفایرد   :: سردآ سردآ
سراپ یژرنا 

، سراف جیلخ  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  تسارح  دحاو  کالپ 18 ، ینابعش ،)  ) مهن هچوک  جاک  نادیم  زا  رتالاب  دابآ ، تداعس  نارهت ، : تاداهنشیپ لیوحت 
22146394 (- 021  ) 22147367: سکفلت

سراف جیلخ  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  تالماعم  نویسیمک  : تکاپ شیاشگ 

:: نفلت :: www.otpgc.co www.ssic.irنفلت تیاسبو تیاسبو

88699256 :: 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   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5799785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنل کرام  رتموریپ  ریمعت  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

HMIHMI متسیس   متسیس رازفا   رازفا تخس   تخس ددع   ددع   1010 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 99

دنل دنل کرام   کرام رتموریپ   رتموریپ ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 1010

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشکی  زور  تیاغل  خروم 1/8/1401  هبنشکی  زور  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یرادا تاعاس  رد  لیطعت ، مایا  یانثتسا  هب  هزور  همه   15/8/1401

rrk.ir :: عبنم هبنشراهچعبنم خروم 17/8/1401 و  هبنش  هس  یاهزور  رد   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 12 ات  رثکادح  18/8/1401 و 

5799797 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 9  خروم  هبنش  زور   - 1401/08/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا رهش  فلخت  تبث  یاه  هناماس  یکدی  تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

رهش - کناب   100800800 باسح هرامش  هب  یزیراو  شیف  یط  تسیاب  یم  هک  هدوب ، لایر  غلبم 1.500.000  هب  هصقانم  دانسا  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  مامت  ای  کی  در  رد  ناهفصا  یرادرهش 

- یلامش قارشا  نابایخ  یادتبا  نارمچ –  لپ  هب  هدیسرن  نارمچ - دیهش  هارگرزب  ناهفصا - سردآ  هب   )) کیفارت لقنو و  لمح  تنواعم  هزوح  تفایرد :   :: سردآ سردآ
( نامیپ هرادا  مود ، هقبط  نارمچ ،  دیهش  کنیگراپ  یوربور 

یلخاد 207و 217)  ) :: 32200242 و32200243 نفلت :: http://www.isfahan.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرادرب و هرهب  رظان  رواشم و   ) سراپ یژرنا  نیمات  قفا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( سراف جیلخ  قرب  هاگورین  تاریمعت 

نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798424 :: هرازه هرازه اهداهنشیپدکدک   میلست  زا  سپ  هسلج  نیلوا   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف جیلخ  یزاگ  هاگورین   gas detection دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هدرپس یفرعم -  هئارا  دک 143 -  دابآ  تداعس  هبعش  هافر  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  لایر  نویلیم  دانسا 2  شورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  لایر -   5.270.000.000

موس  هقبط  یسروب  یاه  تکرش  رتافد  راداهب  قاروا  سروب  رالات  یرادرهش  روپ  نیما  رصیق  راولب  دابآ  تداعس  نارهت  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
22147367 نفلت 22146394 - مود  هقبط  کالپ 18  ینابعش  یقرش  مهن  نابایخ  مدقم  ینارهت  دیهش  جاک  نادیم  زا  رتالاب  دابآ  تداعس  نارهت  داهنشیپ  میلست 

26359279 :: نفلت :: otpgc.co ssic.irنفلت تیاسبو تیاسبو

88699256 :: 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

رهش رهش فلخت   فلخت تبث   تبث یاه   یاه هناماس   هناماس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

gas  detectiongas detection دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 120 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zfa8z857evwj3?user=37505&ntc=5799797
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5799797?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/74amkjh3qvk3a?user=37505&ntc=5798424
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5798424?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

مود تبون  یا  هلحرم  ود  ناوخارف  یهگا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01/031 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ZELLWEGER تکرش تخاس   FIRE &GAS DETECTION SYS تاعطق یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 79.200.000.000  غلبم 

لایر نیمضت 3.960.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیرخ هورگ  دیرخ  هرادا  یناگرزاب  تیریدم  داتس  یزکرم  یرادا  نامتخاس  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

2231-07731312235 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.spgc.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

دنزاش یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

143-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5798656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنزاش یمیشورتپ  عمتجم  قیرح  مالعاو  زاگ  یزاسراکشآ  تازیهجت  بصن  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.arpc.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

FIRE &GAS DETECTION SYSFIRE &GAS DETECTION SYS تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 1313

قیرح قیرح مالعاو   مالعاو زاگ   زاگ یزاسراکشآ   یزاسراکشآ تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1414

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

یفیک یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 176/ج د/1401 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم :: 1401/08/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( بای هلعش  بای و  زاگ   ) قیقد رازبا  تاودا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دنشاب و یم  تیولوا  زئاح  ییارجا  یاه  هاگتسد  لخاد  تخاس  ناینب  شناد  یاهالاک  هضرع  تاصقانم و  رد  ناینب  شناد  تاسسوم  اهتکرش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  ددرگ و ...  نیمات  ( AVL  ) تفن ترازو  یزکرم  هاگتسد  دحاو  عبانم  دنلب  تسرهف  زا  تسیاب  یم  امازلا  یداهنشیپ  یالاک  نینچمه 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هللا -  هکلف  ناراسچگ -   :: سردآ سردآ

-88969737 - 02141934 - 07432224411 - 074319223394 :: نفلت نفلت
85193768

setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتلود ربتعم  تکرش  کی   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

07-1401-20-6390 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش پاچ  خیرات  زا  زور  تدم 10  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5798462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن هدافتسا  هنیمز  نیا  رد  تیحالص  یاراد  ناراکنامیپ  تیفرظ  ناوت و  زا  ویدار » هزوح  رد  یتارباخم  تالوصحمدیلوت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02123823200-23824484-021 :: 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

(( بای بای هلعش   هلعش وو   بای   بای زاگ   زاگ  ) ) قیقد قیقد رازبا   رازبا تاودا   تاودا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

ویدار ویدار هزوح   هزوح ردرد   یتارباخم   یتارباخم تالوصحمدیلوت   تالوصحمدیلوت ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 120 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/965dab7qm7jlv?user=37505&ntc=5799554
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5799554?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/173
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/b3y6fm59wwxav?user=37505&ntc=5798462
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5798462?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/7/23  دانسا  تفایرد   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

chb.tci.ir :: عبنم یلاعبنم لیوحت 1401/7/23   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنرهوک  ناسراف و  ناتسرهش  لباک  ییاوه و  هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 20.682.833.904 

لایر هدرپس 827.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

03832281420 :: 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

یتلود ربتعم  تکرش  کی   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

08-1401-20-6390 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش پاچ  خیرات  زا  زور   10 رثکادح  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5798983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02123823200-02123824484 :: 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

لباک لباک وو   ییاوه   ییاوه هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1717

ویدار ویدار هزوح   هزوح ردرد   یتارباخم   یتارباخم تالوصحم   تالوصحم دیلوت   دیلوت ناونع : : ناونع 1818

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

chb.tci.ir :: عبنم :: 1401/08/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ازریمناخو ناگدرل  ناتسرهش  لباک  ییاوه و  هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  14/487/111/638 دروارب :

لایر  580/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

03832281420 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/7/23   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

chb.tci.ir :: عبنم :: 1401/08/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناماس  نب و  درکرهش  ناتسرهش  لباک  ییاوه و  هکبش  یرادهگن  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 70.230.588.225 

لایر هدرپس 2.810.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

03832281420 :: 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

ناتسرهش ناتسرهش لباک   لباک وو   ییاوه   ییاوه هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1919

لباک لباک وو   ییاوه   ییاوه هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 2020

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/12 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  تعاس 14   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

bmi.ir :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 14   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799015 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 9   - 1401/08/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم تارادا  نامتخاس  رد  هارمه  نفلت  یهد  نتنآ  تیعضو  دوبهب  اقترا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  4/000/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نانکراک یرادا  روما  هناخریبد و  هریاد  یزادرپراک  لک  هرادا  ناریا -  یلم  کناب  یزکرم  تارادا  نارهت -   :: 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

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/8/7هرامش  1401/7/23  - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

chb.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/8/7عبنم  1401/7/23  - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نجورب ناتسرهش  لباک  ییاوه و  هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 18.627.618.793  غلبم 

لایر هدرپس 745.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

03832281420 :: 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

هارمه هارمه نفلت   نفلت یهد   یهد نتنآ   نتنآ تیعضو   تیعضو دوبهب   دوبهب وو   اقترا   اقترا ناونع : : ناونع 2 12 1

لباک لباک وو   ییاوه   ییاوه هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 2222

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

chb.tci.ir :: عبنم :: 1401/08/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  13/134/250/256  : دروارب رایک  لدرا و  ناتسرهش  لباک  ییاوه و  هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  525/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

03832281420 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/11 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

lorestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/08/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SM یکاخ یرون 6*8  ربیف  لباک  رتم  رادقم 40/000  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباک لباک وو   ییاوه   ییاوه هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 2323

SMSM  یکاخ یکاخ   88 ** 66 یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک رتم   رتم   40/00040/000 رادقم   رادقم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/75 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/27هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5799443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تماما زکرم  هدودحم  رد  تیاس 1031  دک  لوا  هارمه   BTS یرونربیف یشکلباک  حرط  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هژورپ5798408 راک و  تیریدم  عماج  هناماس  هنیمز  رد  لاعف  ناراکنامیپ  یبایزرا  هحفص 5)ییاسانش و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رمتسم5798463 ییاوتحم  ینف و  یرادهگن  هعسوت و  ینابیتشپ  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یبناج5798570 تازیهجت  هنایار و  هکبش ، یرادهگن  ریمعت و  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نابیتشپ5800030 یلصا و  هداد  زکارم  یحارط  هحفص 5)تاعلاطم و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

BTSBTS یرونربیف   یرونربیف یشکلباک   یشکلباک حرط   حرط تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هقطنم 19  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/26 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5798301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حطس رد  رطخرپ  طاقن  یکیفارت  یزاس  مارآ  یزاس و  بسانم  تهج  یراطخا ) ریسم  تیاده  یرابخا ـ  یماظتنا ـ   ) یکیفارت یاهولبات  عاونا  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مود تبون  یلحم ) هعسوت  سایقم  کچوک  رمتسم  یاه  هژورپ   ) تالحم یمامت  رباعم 

لایر  نیمضت 718/500/750  لایر  دروارب 14/370/15/000  غلبم 
هقطنم حطس  رباعم  اههارگرزب و  ینمیا  شیازفا  تهج  تا  ـعـلـقـ تم هیلک  اب  لیردراگ )  ) ینمیا ظافح  هیهت 

لایر نیمضت 927/957/250  لایر  دروارب 18/559/145/000  غلبم 

یربارت هار و  لقادح 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مود هقبط  هقطنم 19 ، یرهش  تامدخ  تنواعم  نامتخاس  دالیم ، راولب  ون ، دا  ــ بآ یناخ  : تاداهنشیپ لوبق  دانسا  تفایرد  لح   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: http://providers.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هار و ترازو  هب  هتسباو  راهبلگ  دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یزاسرهش

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

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/17 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798596 :: هرازه هرازه تعاس 9/30دکدک    - 1401/08/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

راهبلگ  دیدج  رهش  رد  یکیفارت  یشک  طخ  مئالع و  ولبات ، یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 50/825/384/455  غلبم 

لایر  نیمضت 2/541/270/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هار لقادح 5 

:: 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

هیهت هیهت  - - یکیفارت یکیفارت یزاس   یزاس مارآ   مارآ وو   یزاس   یزاس بسانم   بسانم تهج   تهج یراطخا ) ) یراطخا ریسم   ریسم تیاده   تیاده یرابخا ـ  ـ  یرابخا یماظتنا ـ  ـ  یماظتنا  ) ) یکیفارت یکیفارت یاهولبات   یاهولبات عاونا   عاونا هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
اههارگرزب اههارگرزب ینمیا   ینمیا شیازفا   شیازفا تهج   تهج تاتا   ققــ ــ لل ــ عع ــ تمتم هیلک   هیلک اباب   لیردراگ ) ) لیردراگ  ) ) ینمیا ینمیا ظافح   ظافح

2626

یکیفارت یکیفارت یشک   یشک طخطخ   وو   مئالع   مئالع ولبات ، ، ولبات یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 120 ھحفص 18 
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هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001111000070 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799366 :: هرازه هرازه :: 1401/08/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک 1401  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  ییاتسور  یعرف و  یاه  هار  یشک  طخ  تایلمع  یارجا  تهج  یکیفارت  درس  گنر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاشنامرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هاشنامرک 1401  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  ییاتسور  یعرف و  یاه  هار  یشک  طخ  تایلمع  یارجا  تهج  یکیفارت  درس  گنر  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
99,932,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   4,996,600,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مزال دوش ( یرادنامرف  یوربور  یدهلا  تنب  نابایخ  لک  هرادا  هناخریبد  لیوحت  نآ  لصا  یراذگراب و  فلا  تکاپ  رد  یکناب  همان  تنامض  ریوصت  نیمضت :  تاحیضوت 

ددرگ )  تفایرد  هاشنامرک  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  مانب  همان  تنامض  تسا  رکذب 
14:00 تعاس : 1401/11/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لقنو لمحو  یرادهار  لک  هرادا   - یرادنامرف لباقم   - ردص یدهلا  تنب  راولب  - هاشنامرک  ، 6715661598 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هاشنامرک ناتسا  یا  هداج 

:: 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

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

یا هلحرمود  مود  تبون  هیحالصا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/07/19  زا   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نیعم  :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات  رثکادح   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799993 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8:30  سار   - 1401/08/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیلاک  ملعم  تشد - ییاجر  نیوزق - توملا  نیوزق - روحم  تلافسآ  شکور  یزاسهب و  تایلمع  - 

لیردراگ  ریگ  هبرض  هیاپ و  دیرخ  - 
رنیت یکیفارت و  گنر  دیرخ  - 

یربارت  هار و  هبتر 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک 

هرامش 1  نامتخاس  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ
یگدیسر نامیپ و  هرادا  لک  هرادا  میکح  راولب  یاهتنا  هاگتسد  دصراهچ  نیوزق  سردآ 

سامت زکرم  نیوزق 33241067-028و  ناتسا   - 02833659499 :: نفلت نفلت
02127313131

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

ییاتسور ییاتسور وو   یعرف   یعرف یاه   یاه هار   هار یشک   یشک طخطخ   تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا تهج   تهج یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2828

رنیت رنیت وو   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ لیردراگ   - - لیردراگ ریگ   ریگ هبرض   هبرض وو   هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ روحم - - روحم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یزاسهب   یزاسهب تایلمع   تایلمع یراذگاو   - - یراذگاو ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 120 ھحفص 19 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش5799797 فلخت  تبث  یاه  هناماس  یکدی  تاعطق  هحفص 7)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

زا 120 ھحفص 20 

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


(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناردنزام یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  دیدجت  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/7/23   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا حبص   :: عبنم یلاعبنم زا 1401/7/27   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798595 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/08/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام  یا  هقطنم  با  تکرش  یاه  حرط  یتینما  دنمشوه  متسیس  تازیهجت  یرادرب  هرهب  بصن و  یحارط و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر نویلیم  درورب 15.194 

لایر  نویلیم  نیمضت 760   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاعالطا یروا  نف  تالماعم و  رد  هیاپ 5  لقادح  هتشر 

یتسپدک 98643048158 رهشمئاق  یراس  هداج  رتمولیک 3  یراس  ناردنزام   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

برغرهپس  :: عبنم تعاسات 13عبنم  - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800009 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/08/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تازیهجت  شزومآ  بصن و  هیهت و  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر دانسا 4/000/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

081-38371001-38370002 :: 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

رهش5799797 فلخت  تبث  یاه  هناماس  یکدی  تاعطق  هحفص 7)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یتینما یتینما دنمشوه   دنمشوه متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   بصن   بصن وو   یحارط   یحارط دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 3030

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت شزومآ   شزومآ وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 120 ھحفص 21 
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(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Icewarp رازفا مرن  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001120000038 زاین :  هرامش 

ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ... ( سوریو و یتنآ  لوژام  مپسا ،  یتنآ  لوژام  رورس ،  لیمیا  رازفا  مرن  لماش  ناربراک 20000 (  دادعت  یارب  هلاسود  سنسیال  هرود  دیدمت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ربراک دادعت 150  هب  کنیس  ویتکا  لوژام  دیدمت 

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

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

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

IcewarpIcewarp  رازفا رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ 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 120 ھحفص 22 
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ هارمه  هب  ربراک  دادعت 500  هب  کتنامیس  سوریو  یتنآ  هلاسکی  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000418 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Select هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 

هتسب 1 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دیئامرف لصاح  سامت 09369069900  هرامش  اب  یبجاح  یاقآ  بانج  یتیآ  دحاو  سانشراک  اب  تالاوس  هب  ییوگخساپ  یگنهامه و  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام ود  تخادرپ  / هدننک نیمات  اب  یربراب  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ تساوخرد  قبط  لاوریاف  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095112000496 زاین :  هرامش 

رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Core هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 
هتسب 1 دادعت : 

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

ههام ود  تخادرپ  / هدننک نیمات  اب  یربراب  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ تساوخرد  قبط  لاوریاف  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6155753658 یتسپ :  دک  رهشهام ،  یمیشورتپ  عیانص  ناتسرامیب  تثعب  کرهش  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کتنامیس کتنامیس سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3333

ههام ههام ودود   تخادرپ   تخادرپ // هدننک هدننک نیمات   نیمات اباب   یربراب   یربراب هنیزه   هنیزه // هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا // تسویپ تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط لاوریاف   لاوریاف سنسیال   سنسیال 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 120 ھحفص 23 
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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   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیگیتروف سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092734000082 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
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 2 دادعت : 

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

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
fc-10-00603-950-02-12

(Fortinet FortiGate-600D 1 Year Unified Threat Protection (UTP
ips,Advanced Malware Protection,Application Control,Web Filtering, AntiSpam

Service,24X7FortiCare

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

تیگیتروف تیگیتروف سنسیال   سنسیال 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 120 ھحفص 24 
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یروهمج رمحا  لاله  تیعمج  ترایز  جح و  یکشزپ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا یمالسا 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تادنتسم  قباطم  ( HIS  ) یناتسرامیب تیریدم  دنمشوه  هناماس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094588000042 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  ترایز  جح و  یکشزپ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تادنتسم  قباطم  ( HIS  ) یناتسرامیب تیریدم  دنمشوه  هناماس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1996835111 یتسپ :  دک  کالپ 2658 ،  نایک  جرب  یوربور  رفظ  زا  رتالاب  رصعیلو  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86744666-021  ، 86744000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88678787-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادور یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاسون یزاسرهش و  عماج  ازفا  مرن  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093618000022 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  زرابهد ) ) نادور یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هخسن 1 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

نادور رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  هب  تامدخ  حرش  ...و  یدنورهش  لاتروپ  بو و  تحت  GIS هناماس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7991683655 یتسپ :  دک  نادور ،  یرادرهش  - یزرواشک داهج  یور  هبور  ادهشراولب  - نادور ناتسرهش  - ناگرمره نادور ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42883014-076  ، 42883005-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42288452-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( HISHIS  ) ) یناتسرامیب یناتسرامیب تیریدم   تیریدم دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

یزاسون یزاسون وو   یزاسرهش   یزاسرهش عماج   عماج ازفا   ازفا مرن   مرن یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 120 ھحفص 25 
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ناهبهب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دارالپ ددرت  تبث  ناوخ و  کالپ  رازفا  مرن  سنسیال و  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094755000068 زاین :  هرامش 

ناهبهب یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6361944433 یتسپ :  دک  ناهبهب ،  یرادرهش  یناقلاط  دیهش  نابایخ  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52726174-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726171-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  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   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب رجنم  تساوخرد  نیا  یدادرارق ) ) تسویپ تاصخشم  قبط  قرب  دنمشوه  روتنک  هاگتسد  تئارق 475  متسیس  هکبش و  رغت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دش دهاوخ  دادرارق 

1101001010000181 زاین :  هرامش 
( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
هاگتسد 475 دادعت : 

1402/07/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 09125477633 ولربکا  هطوبرم  سانشراک.دوش  یرازگراب  لیمکت و  تسویپ  کرادم  افطل  دشاب  یم  یدادرارق  تساوخرد  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63147210-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دارالپ دارالپ ددرت   ددرت تبث   تبث وو   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ رازفا   رازفا مرن   مرن وو   سنسیال   سنسیال یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 3838

قرب قرب دنمشوه   دنمشوه روتنک   روتنک هاگتسد   هاگتسد   475475 تئارق   تئارق متسیس   متسیس وو   هکبش   هکبش رغت   رغت ناونع : : ناونع 3939

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یزکرم ناتسا  یزاسرهش  هار 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 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  یقوقح  کالما و  تنواعم  دانسا  نویسازیناکم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000223000028 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/07/27 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزکرم ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  یقوقح  کالما و  تنواعم  دانسا  نویسازیناکم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819334553 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  ینیمخ  ماما  نادیم  نیمخ  یهار  هس  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33136380-086  ، 34134075-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34134071-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یضارا  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ینابیتشپ یزادنا و  هار  بصن ،  ) شیوداپ سوریو  یتنآ   corporate هخسن سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابیتشپ یزادنا و  هار  بصن ،  هارمه  هب  هربراک   300

1101000016000123 زاین :  هرامش 
روشک یضارا  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
تمدخ 1 دادعت : 

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

دیئامرف لصاح  سامت  یرهاط  یضترم  یاقآ  سامت 43673981  هرامش  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  هدننک  نیمات  تساوخرد  روتکاف ،  شیپ  لاسرا  مدع  تروصرد 

1416644361 یتسپ :  دک  روشک ،  یضارا  روما  نامزاس   ، 1 کالپ راهب ،  ءارعشلا  کلم  نابایخ  یادتبا  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43673000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88833612-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم یزکرم ناتسا   ناتسا یزاسرهش   یزاسرهش وو   هار   هار لکلک   هرادا   هرادا یقوقح   یقوقح وو   کالما   کالما تنواعم   تنواعم دانسا   دانسا نویسازیناکم   نویسازیناکم ناونع : : ناونع 4040

شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ   corporatecorporate هخسن   هخسن سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قباطم  یراتسرپ  هدکشناد  تهج  زاین  دروم  لیاسو  ریاس  رتویپماک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000247000111 زاین :  هرامش 

داباهم نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوجوم یاهدنب  هیلک  تیاعر  - دشاب یم  یدقن  ینف  لوئسم  داتو  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ   - هدکشناد برد  لیوحت   - یتلود نانکراک  تالماعم  عنم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- تسا یمازلا  طیارش  گرب  ندرکرهم  زوجم و  یراذگراب  تسا  یمازلا  طیارش  رد 

 : یتسپ دک  داباهم ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  یبونج  علض  روپ  هللادبع  دیهش  راولب  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5913754841

42226277-044  ، 42223500-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42226464-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدکشناد هدکشناد تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم لیاسو   لیاسو ریاس   ریاس وو   رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 14 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس نما  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092734000083 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 : 
1401/08/09 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 : 
1401/08/09 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

یزاس یزاس نما   نما تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یزکرم  همیب   :: 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   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس 2022 زودنیو  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000117 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

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

1401/09/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دش دهاوخن  هداد  رثا  بیتذت  یلاسرا  یاهتمیق  هب  هناماس  رد  روکذم  مرف  جرد  مدع  تروص  رد   ) هناماس رد  نآ  جرد  تسویپ و  مرف  لیمکت 

هام کی  رثکادح  باسح  هیوست 

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

20222022 رورس   رورس زودنیو   زودنیو سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4444

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

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

زا 120 ھحفص 30 
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روشک یضارا  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ینابیتشپ یزادنا و  هار  بصن ،   ) هلاس کی  شیوداپ  سوریو  یتنآ   corporate هخسن سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابیتشپ یزادنا و  هار  بصن ،  هارمه  هب  هربراک   300

1101000016000124 زاین :  هرامش 
روشک یضارا  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
تمدخ 1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرق لصاح  سامت  یرهاط  یضترم  یاقآ  سامت 43673981  هرامش  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا شورف  زوجم  روتکاف و  شیپ  هئارا 

1416644361 یتسپ :  دک  روشک ،  یضارا  روما  نامزاس   ، 1 کالپ راهب ،  ءارعشلا  کلم  نابایخ  یادتبا  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43673000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88833612-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عماج یرادکناب  یاهدنیارف  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001056000010 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
تیریدم هب  طوبرم  یاهرواشم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عماج یرادکناب  یاهدنیارف  یحارط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1135937661 یتسپ :  دک  یزادرپراک ،  لک  هرادا  ناریا - یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

60992802-021  ، 60991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66731191-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاس هلاس کیکی   شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ   corporatecorporate هخسن   هخسن سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4545

عماج عماج یرادکناب   یرادکناب یاهدنیآرف   یاهدنیآرف یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 4646

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

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

زا 120 ھحفص 31 
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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هحفص لاسگرزب 200  ناوجون و  ناونع   50، یا هحفص  ات 100  نوجون 30  کدوک و  ناونع   20، ایوگ یتوص  باتک  ناونع  دیلوت 100  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هحفص  ات 500  لاسگرزب 300  ناونع   30، یا

1101005345000069 زاین :  هرامش 
نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دلج 100 دادعت : 

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

.دامرف لصاح  سامت  هرامش 88842247  هب  دنوکریش  مناخ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88823756-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب طرش  دیق و  نودب  ربتعم و  یتنراگ  یاراد  دشاب  یمن  کالم  دک  ناریا  هخسن  یزاجم 2 - رتور  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001010000174 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زیربت  داریپ  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون  شیوداپ  هتفرشیپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  ناونع  سنسیال   dvd رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب   2 دادعت : 
 1401/07/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63147210-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

...و ...و ناوجون   ناوجون وو   کدوک   کدوک ایوگ ، ، ایوگ یتوص   یتوص باتک   باتک دیلوت   دیلوت ناونع : : ناونع 4747

ینامزاس ینامزاس سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع   ناونع سنسیال   سنسیال   dvddvd  رازفا رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 4848

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

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

زا 120 ھحفص 32 
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5798505، هباشم یباختنا  یالاک  دک.تسویپ  تاصخشم  قبط  یرامآ  عماج  رازفا  مرن  هخسن  کی 
.تسیمازلا هدش  لیمکت  مرف  یراذگراب  دنربرکذ و 

هحفص 42) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناتسا5799205 زاگ  تکرش  گنیروتینام  متسیس  یرادهگن  هحفص 33)ریمعت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ABB دنرب تعرس  لرتنک  زادنا  هار  درب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 PART NO:3BHE028761R1002,PCB KIT:GDC806A1002

درب یور  هدش  جرد  تراپ 
3BHE028761R0101 ,GDC 806A101

1101096412000179 زاین :  هرامش 
متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

داهج هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یهاگشناد  داهج  هدنزاس  عجرم  ریغتم  سناکرف  ویارد  هاگتسد   IGBT هدننک لرتنک  یکینورتکلا 9907  درب  الاک :  مان 
یهاگشناد

ددع 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ABB دنرب تعرس  لرتنک  زادنا  هار  درب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 PART NO:3BHE028761R1002,PCB KIT:GDC806A1002

درب یور  هدش  جرد  تراپ 
3BHE028761R0101 ,GDC 806A101

.دشاب یم  هاگشیالاپ  برد  لیوحت  .تسا  یمازلا  ینف  داتهنشیپ  هارمه  هب  درب  زا  خضاو  ریوصت  لاسرا 

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

31319558-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تعرس تعرس لرتنک   لرتنک زادنا   زادنا هار   هار درب   درب ناونع : : ناونع 4949

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یمرظندم  لخاد  تخاس  ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ حرش  قبط   LED ویارد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079000896 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   ANSALDO هدنزاس عجرم   B لدم یکیرتکلا  روتروناک  دربراک  روتکار  طبار و  تراک  لرتنک و  هلر  لنپ و  روتوم و  ویارد  هعومجم  الاک :  مان 

هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم 
تس 1 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریگ یمنرارق  یسرربدروم  تاداهنشیپ  تروصنیاریغرددامن  لاسرا  تسویپ  یاه  لیاف  اب  قباطم  اردوخ  یلامو  ینف  تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188226-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم   MBI/MNI تراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003407 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس عجرم   DCS متسیس  MBX یکینورتکلا تراک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32943736-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمرظندم   یمرظندم لخاد   لخاد تخاس   تخاس (( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط   LEDLED  ویارد ویارد ناونع : : ناونع 5050

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تاصخشم   تاصخشم   MBI/MNIMBI/MNI تراک   تراک ناونع : : ناونع 5151

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ  یتسویپ  تاصخشم  قباطم   ) سنمیز لرتنک  متسیس  یلنپ  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا 

1101093228001436 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یباراد رابج  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  سنمیز  یتراجت  مان   6AV 6641 لدم یسمل  لنپ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلایر یرابتعا   : تخادرپ -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراجاغآ تفن  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  -2

دشابیم هصقانم  زا  فارصنا  هلزنم  هب  یجراخ  یالاک  داهنشیپ   ، یناریا یالاک  دیلوت  تروص  رد  -3
ددرگ یراذگ  راب  هناماس  رد  یمازلا و  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  -4

دشابیم یمازلا  یدربراک  تست  - 5

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

52623492-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنمیز سنمیز لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یلنپ   یلنپ روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نشیزوپ پت  هاگتسد  دیرخ 18  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000242 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سوط کیرتکلا  جوم  زیر  هدننک  هضرع  عجرم  سوط  کیرتکلا  جوم  زیر  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MTI500 لدم هروظنم  دنچ  نشیزوپ  پت  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

یتراجت مان  دقاف  هدننک  هضرع  عجرم  سوط  کیرتکلا  جوم  زیر  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MTI500 لدم هروظنم  دنچ  نشیزوپ  پت  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

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

.دیامن مادقا  تمیق  مالعا  هب  تبسن  تسویپ  کرادم  ساسا  رب  تسیاب  یم  هدنشورف  هدوب و  هباشم  یباختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33402211-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نشیزوپ نشیزوپ پتپت   هاگتسد   هاگتسد   1818 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنلبدیب زاگ  شیالاپ  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 07 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5798991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 0100042 هب  اضاقت  تسویپ  حرش  قبط  یسانشاوه  تازیهجت  ملق  دیرخ 3  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093202000736 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رتسگ قرب  نیماراس  هدننک  هضرع  عجرم   RSNV3 لدم  tipping bucket یسانشاوه جنس  ناراب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
یر وفسنارت  ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  روتامروفسنارت  طاسبنا  عبنم   1005A لدم امن  نغور  هجرد  اب  رتمومرت  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

رتخاب یژرنا  زیهجت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SHAW METERS هدنزاس عجرم   SHAW یتراجت مان   SDH لدم لاتیجید  جنس  تبوطر  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف و داهنشیپ  هام –  یتخادرپ 2  دوش –  مادقا  اضاقت  تسویپ  حرش  قبط  دشابیم -  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسا  – هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتاونق 06152132325 سدنهم  دیرخ  سانشراک  تسیمازلا – )  ) دوش تبث  ناریا  داتس  هناماس  رد  دیاب  تمیق  هسیاقم  ینف و  هیدیئات  تهج  یلام 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132251-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسانشاوه یسانشاوه تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق   33 ناونع : : ناونع 5454

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هعلاطم  امتح  هباشم  یاهدک  ناریا  تلع  هب  تسویپ  لیاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزردوگ تسیمازلا 09123138548  تمیق  هئارا  زا  لبق  یگنهامه 

هزور یلا 60  یرابتعا 45  تخادرپ 
1101096102000665 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناسورین سراپ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   LS یتراجت مان   A 65 نایرج تدش   GMC روتکاتنک الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

ناسورین سراپ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   LS یتراجت مان   A 85 نایرج تدش   GMC روتکاتنک الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
ناوت ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS هدنزاس عجرم   SIEMENS یتراجت مان   3VF3-OAAO لدم  A 100 کیتاموتا دیلک  الاک :  مان 

یرسک
ددع 2 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
ایسآ جاوما  اویش  هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ  جاوما  اویش  هدنزاس  عجرم  جاوما  اویش  یتراجت  مان   13JN1 لدم یروسسورپورکیم  زاف  لرتنک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروسسورپورکیم یروسسورپورکیم زاف   زاف لرتنک   لرتنک -- AA  100100 کیتاموتا   کیتاموتا دیلک   دیلک -- AA  6565 نایرج   نایرج تدش   تدش   GMCGMC  روتکاتنک روتکاتنک ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش  گنیروتینام  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091525000135 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1402/08/14 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسویپ دانسا  قباطم  مالعتسا  رد  تکرش  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4513733631 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  زاگ  تکرش   - ترادا عمتجم   - نمهب هارگرزب 22   - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33146523-024  ، 33455555-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33441320-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا زاگ   زاگ تکرش   تکرش گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 5656

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CONTROL UNIT, P/N. 3818237 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
WATER PUMP, P/F. 3803930

1101001034003979 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یرابج دیما  هدننک  هضرع  عجرم   WATER PUMP یتراجت مان   S4F-18 لدم بآ  پمپ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ورسخ یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   Etatron یتراجت مان   CL(A)-PH-RX-F CONTROL UNIT لدم عیانص  یموومع  تایلمع  تازیهجت  لرتنک  دحاو  الاک :  مان 

بط اسیدم 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

ات لمح  هنیزه  .دشاب  یمن  یسررب  لباق  یلام  / ینف کرادم  دقاف  تاداهنشیپ  .ددرگ  هئارا  تسویپ  یاضاقت  حرش  ساسا  رب  یلام  / ینف تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ دیق  یلام  / ینف تاداهنشیپ  رد  افطل  دشاب ، یم  تساوخرد 0130404  هرامش  .دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هیولسع  سراپ  زاگ  تفن و  تکرش  برد 

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

83768220-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عیانص عیانص یمومع   یمومع تایلمع   تایلمع تازیهجت   تازیهجت لرتنک   لرتنک دحاو   دحاو بآبآ -  -  پمپ   پمپ ناونع : : ناونع 5757

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وی یترا  هاگتسد  کیو  نویساموتا  تیلباق  هلراب  هارمهرابریز  عطق  لباق  تلوولیک  هفرط 20 هس  رنویسکس  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاصخشمو  ءاهب  مالعتسا  قباطم  ولباتاب 

1101007006000177 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرب نیهب  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم   A 800 نایرج تدش   kV 12 ژاتلو  R لدم راب  ریز  عطق  لباق  کشخ  ییاوه  رنویسکس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
اهتسپ و تخاس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   IDS هدنزاس عجرم   IDS850 لدم یرتم  هلت  نویساموتا و  یاهولبات   RTU تراک الاک :  مان 

( اتپاس  ) ثادحا یقرب  تازیهجت  هعسوت 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهماب  ، تسویپ تاحفص  مامت  یرازگراب  هب  مزلم  ناگدننک  تکرش.دشاب  یم  تسویپ  ءاهب  مالعتسا  تمیقداهنشیپ  مرف  کالم.تسا  هباشماهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یرالاس )  ) هرامشاب 01732684412 تاعالطا  بسک  تهج  .دنشابیم  ربتعم  ءاضماو 

4917747911 یتسپ :  دک  تلادع 23 ،  جع - )  ) رصع یلو  نابایخ  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2037108-0938  ، 32254063-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32255640-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویوی یترا   یترا هاگتسد   هاگتسد کیو   کیو نویساموتا   نویساموتا تیلباق   تیلباق هلراب   هلراب هارمهرابریز   هارمهرابریز عطق   عطق لباق   لباق تلوولیک   تلوولیک 2020 هفرط   هفرط هسهس   رنویسکس   رنویسکس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشمو   تاصخشمو ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا قباطم   قباطم ولباتاب   ولباتاب

5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  مالعتسا  قبط  ....ریوصت  لدبم  یکینورتکلا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101092372000372 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-TCT180 لدم هکبش  یاهلباک  تست  دربراک  یتارباخم  یکینورتکلا و  ، یکیرتکلا یاه  متسیس  تازیهجت  رتست  الاک :  مان 
دیشر یقداص  میرک  هدننک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامزاس رابنا  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52110019-061  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکیرتکلا یکیرتکلا یاه   یاه متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت رتست   رتست ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  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 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش لیمکت  مرف  یراذگراب  دنربرکذ و  هباشم ، یباختنا  یالاک  دک.تسویپ  تاصخشم  قبط  یرامآ  عماج  رازفا  مرن  هخسن  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا

1101001406000079 زاین :  هرامش 
نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یروآ نف  رصع  رواشم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ربارف  یتراجت  مان  یددع  هتسب 2  یرامآ  عماج  ناونع  اب  یرازفا  تخس  لفق  اب   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
شناد

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ هدوب و  هدنشورف  هدهع  هب  یا  هقطنم  قرب  تکرش  رابنا  هب  الاک  لیوحت  ات...و  لمح  هنیزه  هنوگرهو  قرب  تکرش  رابناالاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفریذپ دهاوخ  تروص  رابنا  دیسر  رودص  دیئات و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  یهجو 30  هنوگره 

7614653143 یتسپ :  دک  سدقم ،  عافد  هزوم  یوربور  روپسابع - دیهش  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32738002-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32738032-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش لیمکت   لیمکت مرف   مرف یراذگراب   یراذگراب وو   دنربرکذ   دنربرکذ هباشم ، ، هباشم یباختنا   یباختنا یالاک   یالاک دک.تسویپ   دک.تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یرامآ   یرامآ عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن هخسن   هخسن کیکی   ناونع : : ناونع
.تسیمازلا .تسیمازلا

6060
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یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TOXIC GAS DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000187 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   COMPUR MONITORS هدنزاس عجرم   Statox 501 لدم زاگ  شجنس  هاگتسد  لاعتشا  لباق  یاه  لالح  روسنس  الاک :  مان 

شیوپ زیهجت  تسیز  هدننک 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف قباطم  اقیقد  تسیاب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپدشاب  یم  هدنشورف  هدهعرب  هیولسع  رد  یبونج  سراپ  رابنا  ات  الاک  لمح  تیلوئسم  هنیزه و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناگادج  تروصب  تسویپ و 

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315109-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TOXIC GAS DETECTORTOXIC GAS DETECTOR ناونع : : ناونع 6161
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نارهت یعامتجا  نیمات  نامزاس  مشش  هبعش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عمتجم گنیکراپ  هقبط  یعامتجا و 2  نیمات  هبعش 6  یرادا  نامتخاس  قبط  تهج 3  قیرح  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یاه  لیاف  قبط  تثعب  ینامرد  یرادا 

1101090344000024 زاین :  هرامش 
نارهت شش  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

.دنیامن تکراشم  مالعتسا  رد  یتسویپ  یاه  لیاف  رد  جردنم  طیارش  قبط  دنشاب  یم  فظوم  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  هژورپ  یارجا  لحم  زا  یروضح  دیدزاب 

1381935411 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هبعش 6  ناتوب  یرتم  شبن 8  یرذآ   هار  هس  یریشمش  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66699827-021  ، 66698282-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66638509-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 6262
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط ناتسا  یاههاگتسیا  زکارم و  ءافطا  مالعا و  یاهمتسیس  یبارخ  عفر  یرادهگن و  قیرح و  ءافطا  یاهردنلیس  ژراش  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ییارجا  تاکن  تیاعر  ریداقم و  تسرهف 

1101001022001318 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
رهش کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسا حطس  یاههاگتسیا  زکارم و  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  یبارخ  عفر  یرادهگن و  قیرح و  ءافطا  یاهردنلیس  ژراش  تایلمع  ماجنا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لمعلاروتسد  ساسا  رب  ییارجا و  تاکن  تیاعر  اب  ریداقم و  تسرهف  تامدخ ، حرش  قباطم 

09364514131 ییاخیکروپ :  سدنهم  یاقا  یگنهامه :  - 

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

33252020-054  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یاههاگتسیا   یاههاگتسیا وو   زکارم   زکارم ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا یاهمتسیس   یاهمتسیس یبارخ   یبارخ عفر   عفر وو   یرادهگن   یرادهگن وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا یاهردنلیس   یاهردنلیس ژراش   ژراش تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 6363
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نارهت هبعش 26  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینمیا لمعلاروتسد  یناشن و  شتآ  نامزاس  طباوض  قبط  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090343000011 زاین :  هرامش 

نارهت شش  تسیب و  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

نامتخاس 1 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شتآ نامزاس  زا  زوجم  یاراد  یاه  تکرش  افرص   ) ینمیا لمعلاروتسد  یناشن و  شتآ  نامزاس  طباوض  قبط  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( یناشن

1135734415 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،   - ناوریا هچوک  ریت - یس  -خ  یروهمج خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66739659-021  ، 66726755-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66725979-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینمیا ینمیا لمعلاروتسد   لمعلاروتسد وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ نامزاس   نامزاس طباوض   طباوض قبط   قبط قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس بصن   بصن ناونع : : ناونع 6464

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

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

زا 120 ھحفص 47 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xm6vfc5hq98nw?user=37505&ntc=5799531
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5799531?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب تسویپ  تسیل  لاسرا  مدع  تسویپ  تسیل  قبط  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  رتم  یتناس  زیاس 2  تکاد  زاگ و  یقربریش  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سکف  26205036 دشاب یم  فذح  هلزنم 

1101001017000510 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 45  هتسب   m 2 لوط  18x18 mm زیاس  cm 2 یلخاد رطق   PVC سنج رادرایش  تکاد  الاک :  مان 
هتسب 20 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
ADEL- لدم  in 1/2 زیاس یا  هدند  لاصتا  عون  سالک 150  یناشن  شتآ  زاگ  نایرج  عطق  یقرب  ریش  زاگ و  تشن  صیخشت  یکینورتکلا  متسیس  تس  الاک :  مان 

لداع تعنص  ورشیپ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  لداع  تعنص  ورشیپ  نمیا  هدنزاس  عجرم   DNG100
تس 15 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یفرشا نابایخ  الاک  لاسرا  سردآ  یراک  زور  هدزناپ  زا  سپ  باسحتروص  هیوستدریذپ  یم  تروص  دات  هنومن و  لاسرا  زا  سپ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

75358221-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رتم رتم یتناس   یتناس   22 زیاس   زیاس تکاد   تکاد وو   زاگ   زاگ یقربریش   یقربریش دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565
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برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط   access point تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001000 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نومزآ یتاقیقحت  هدننک  هضرع  عجرم   ACCESS POINT FOR COMPUTER NETWORK یتراجت مان   ULC1000 لدم هنایار  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

تیفیک
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هارمه هب  هعلاطم و  تقد  هب  ار  تسویپ  تاحفص  دیشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  رظن  دم  یالاک  نیمات  هب  رداق  هکیتروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دامن  یراذگراب  ءاضما و  رهم و  هدش  هتساوخ  کرادم 

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83110000-083  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050190000115 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
داپ رذآ  تعنص  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   24TCL+2960 لدم هکبش  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهعرب  یوضر  ناسارخ  هپس  کناب  رابنا  ات  یربراب  هنیزه  / ربتعم یتناراگ   / Cisco 2960 X 24 PSL چیئوس / یناریا / هباشمدکناریا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ هپس کناب  باسح  هرامش  روتکاف و  شیپ  هئارا  / ههامکی روتکاف  هیوست  / دوشیم هداد  تشگرب  هدنشورف  هنیزه  اب  الاک  قباطت  مدع  تروص  رد  دشابیم و 

9176753673 یتسپ :  دک  یناقلاط 1 ،  شبن  دابآ  دمحا  نابایخ  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38462118-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38423096-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط   access  pointaccess  point ناونع : : ناونع 6666

چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعت 4  هب  ( WS-C2960X-48FPD-L(POE وکسیس چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد دادعت 3  هب  رتنساتید  تهج  بوغرم  یناریا  یروت  بقع  ولج و  برد  ضرع 80  قمع 100 و  اب  تینوی  کر 42

1101093733000244 زاین :  هرامش 
روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رهم یئاباب  ناخ  میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   48P-2960-POE لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
رادیاپ هکبش  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   42U لدم هنایار  هکبش  کر  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

نایار هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   Catalyst 2960 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base Image لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
زارف ناشیدنا 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  ناوج 22166414  : دیرخ سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تینوی تینوی 4242 کرکر   هاگتسد -  -  هاگتسد   44 دادعت   دادعت هبهب   ( ( WS-C2960X-48FPD-L(POEWS-C2960X-48FPD-L(POE  وکسیس وکسیس چوس   چوس ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

متسیس یارب 48  ییویدار  یاهمدوم  دناب  یانهپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000245 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رف 22166413 نیتم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 ع / / 67 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/7/20  دانسا  تفایرد   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799305 :: هرازه هرازه :: 1401/07/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یصاصتخا یاه  حرط  هژورپ  یارجا  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

متسیس متسیس   4848 یارب   یارب ییویدار   ییویدار یاهمدوم   یاهمدوم دناب   دناب یانهپ   یانهپ ناونع : : ناونع 6969

یصاصتخا یصاصتخا یاه   یاه حرط   حرط هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7070

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

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

زا 120 ھحفص 51 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hp7c6c4mbtewa?user=37505&ntc=5799270
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5799270?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ynusg44stswqc?user=37505&ntc=5799305
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5799305?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/92/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/07/23  زا   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799307 :: هرازه هرازه :: 1401/07/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هللک وفاک 42  هعسوت  حرط  یارجا  یراذگاو  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

دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799321 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  وشلباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000651 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
انبم نژون  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  انبم  نژون  هدنزاس  عجرم   mm^2 16 زیاس یسم  سنج  یتارباخم  هکبش  وشلباک  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

دامن  لصاح  سامت  یدنق  سدنهم  هرامش 09151269017  اب  کرام  دات  تهج  تمیق  مالعا  زا  لبق 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هللک هللک   4242 وفاک   وفاک هعسوت   هعسوت حرط   حرط یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 7171

وشلباک وشلباک ناونع : : ناونع 7272

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

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

زا 120 ھحفص 52 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nl2zbpejmu2av?user=37505&ntc=5799307
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5799307?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vgv56f73u8pvz?user=37505&ntc=5799321
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5799321?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/74 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/7/23   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5799454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هموح زکارم  هدودحم  رد  هموح  زکارم  تهج   FTTH نیکرتشم یبارخ  عفر  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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/7/23  دانسا  تفایرد   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5799458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوبن دیهش  تارباخم  زکرم  هدودحم  رد  وفاک 30  ییاجباج  تایلمع  حرط  یارجا  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

هموح هموح زکارم   زکارم تهج   تهج   FTTHFTTH  نیکرتشم نیکرتشم یبارخ   یبارخ عفر   عفر ناونع : : ناونع 7373

3030 وفاک   وفاک ییاجباج   ییاجباج تایلمع   تایلمع حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7474
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یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: 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   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش لباک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001038000106 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
Cat6 U/UTP,4P,TIA568B,LSZH - 

.دشاب درادناتسا  یهاوگ  یاراد  لخاد و  دیلوت  امازلا  الاک  ** 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

رتم  500 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امش زا  ضارتعا  هنوگره  قح  دش و  دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس 

86712187  : نایزیزع سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712123 و  یرورسم : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575
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روشک یضارا  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مناخ اب  یگنهامه  تهج  - دوش هعجارم  امتح  تسویپ  لیاف  هب  - دشابیم هدنشورف  هدهعب  نیوزق  یا  هقطنم  بآ  ات  لمح  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- دامن لصاح  سامت  09122818754 یناورسخ

1101001107000091 زاین :  هرامش 
روشک یضارا  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   CART HP HBA 16 GB SN1100 with 2 SFP 16 GB لدم یتارباخم  هکبش  لاصتا  روتپادآ  الاک :  مان 
شواچ نارکوش  هورگ 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتساوخرد لیاف  قبط  روتکاف  شیپ  امتح  - دوش هعجارم  امتح  تسویپ  لیاف  هب  - دشابیم هدنشورف  هدهعب  نیوزق  یا  هقطنم  بآ  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشابیم یراک  زور  رثکادح 35  یدقن  تروصب  هیوست  تخادرپ و  - دامن لصاح  سامت  09122818754 یناورسخ مناخ  اب  یگنهامه  تهج  - دوش هئارا 

1416644361 یتسپ :  دک  روشک ،  یضارا  روما  نامزاس   ، 1 کالپ راهب ،  ءارعشلا  کلم  نابایخ  یادتبا  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43673000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88833612-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم هکبش   هکبش لاصتا   لاصتا روتپادآ   روتپادآ ناونع : : ناونع 7676
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یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799808 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  هکبش  هیال 3  تروپ  چوس 48 و 40  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001119000075 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تاصخشم  قبط  هکبش  هیال 3  تروپ  چوس 48 و 40  - 

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

1401/08/07 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت تروص  هب  یتسویپ  تامازلا  تاصخشم و  ینف و  هرامش  جرد  اب  روتکاف  شیپ  تمیق و  داهنشیپ  گرب  کرادم (  دانسا و  هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم مالعا  دودرم  یداهنشیپ  تمیق  کرادم  یراذگراب  مدع  تروص  رد  دشاب  یم  یمازلا  هدش )  اضماورهمو 

5156956811 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  یا  هقطنم  رب ق  تکرش  یغابرالغاب -  کراپ  بنج  رایرهش -  داتسا  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33285181-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282960-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هکبش   هکبش هیال  33   هیال تروپ   تروپ   4040 وو     4848 چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777
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یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب  CTC زکارم یکدی  تازیهجت  ملق  27 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000116 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زستآ ایرآ  نامتخاس  نویساموتا  هدننک  هضرع  عجرم   REGIN یتراجت مان   FLS 304 لدم گولانآ  یبد  چوس  الاک :  مان 

ددع 27 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  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   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدودحم  رد  یتارباخم  ویسپ  تازیهجت  بصن  یرادهگن و  سیورس و  تامدخ  هیارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007007000177 زاین :  هرامش 

دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185837693 یتسپ :  دک  مایخ 31 ،  شبن  مایخ -  راولی  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37662829-051  ، 37613041-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37681066-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالعتسادانسا مالعتسادانسا ساسارب   ساسارب CTCCTC  زکارم زکارم یکدی   یکدی تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق 2727 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 7878

یتارباخم یتارباخم ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس تامدخ   تامدخ هیارا   هیارا ناونع : : ناونع 7979
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 120 ھحفص 57 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kplhkm5t6fmtv?user=37505&ntc=5799849
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5799849?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zbfqgqnzacrqs?user=37505&ntc=5799889
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5799889?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب  یروبصدیهش   - یزکرم یاخ  نامتخاس  نیب  طابترا  یرارقرب  یارب  ییویدار  کنیل  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000117 زاین :  هرامش 

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

هناماس نیرب  نامرآ  تاطابترا  تاعالطا و 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طابترا طابترا یرارقرب   یرارقرب یارب   یارب ییویدار   ییویدار کنیل   کنیل دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080
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زاریش قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ ینف  تاصخشم  طیارش و  اب  قباطم   ) دلیش ناشفا  هتشر  ود  لباک   ، یسکلف هلول  تینوی ،  کر 16  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  هناهام  تروص  هب  ههام و  تخادرپ 4  نامز  تدم  )

1101007003000098 زاین :  هرامش 
زاریش قرب  یورین  عیزوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

امرس ناوت  هدننک  هضرع  عجرم   ARCTIC یتراجت مان   TS42-AR1 لدم هداتسیا  کر  الاک :  مان 
ددع 13 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
رازبا جارس  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  رازبا  جارس  یتراجت  مان   SC-4x1.5 SS لدم  4x1/5 mm^2 عطقم حطس  قیقد  رازبا  جوز  ود  اتید  لباک  الاک :  مان 

ددع 13 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایرآ  نابات  ناشخرد  هدنزاس  عجرم   mm 11 تماخض  mm 16 رطق  m 15 لوط دیمآ  یلپ  سنج  قرب  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 
ایرآ نابات  ناشخرد 

ددع 32 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق مالعتسا  دادرارق / هب  تمیق  لیدعت  تخادرپ و  شیپ  هنوگچیه  .دوش  یم  مالعا  دودرم  تمیق ، مالعتسا  کرادم  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگیمن قلعت 

7144714518 یتسپ :  دک  هچوک 3 ،  شبن  یگدنزاس -  داهج  نابایخ  یادتبا  یدازآ -  نادیم  زاریش -  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32290132-071  ، 32272101-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32293266-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخادرپ  44 تخادرپ نامز   نامز تدم   تدم ( ) ( ) تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   طیارش   طیارش اباب   قباطم   قباطم  ) ) دلیش دلیش ناشفا   ناشفا هتشر   هتشر ودود   لباک   لباک  ، ، یسکلف یسکلف هلول   هلول تینوی ،  ،  تینوی   1616 کرکر   ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب یمیم   هناهام   هناهام تروص   تروص هبهب   وو   ههام   ههام

8181
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناگزمره یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهاچرسو جنگ   , کرابم هوک  ویسپو  ناتسیسو  لامش  وجمان -   ADSS یشکلباک تایلمع  یارجاودیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000423 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هناماس هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان  یددع  ینوفلس 1  هتسب   OM2 لدم  m 5 لوط یرون  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 
نایار زبس 

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

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

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

روپیلع متاخ  راکرس  اهدادرارق  تاکرادت و  روما  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هدکشناد5799335 تهج  زاین  دروم  لیاسو  ریاس  هحفص 22)رتویپماک و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاس5799691 نما  تازیهجت  هحفص 22)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلاس5799803 کی  شیوداپ  سوریو  یتنآ   corporate هخسن هحفص 22)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2424   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ADSSADSS یشکلباک   یشکلباک تایلمع   تایلمع یارجاودیرخ   یارجاودیرخ ناونع : : ناونع 8282
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هواس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ و تاصخشم  قبط  اهولبات  تسا  هباشمدک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  حرط و  قبط  هواس  یرادرهش  یکیفارت  یاهولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ لیوحت  اضما  رهم .  اب 

1101005785000032 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  هواس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

سرگاز کیفارت  راومه  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  هدنهد  رادشه  دربراک  یزلف  سنج   cm 20 زیاس یعلض  شش  لکش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 150 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
سرگاز کیفارت  راومه  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  هدنهد  رادشه  دربراک  یزلف  سنج   60x90 cm زیاس لیطتسم  لکش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  نمیا  وترپ  دامن  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-22122 دک  60x60 cm زیاس یبآ  عبرم  راد  میرف  گنربش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
نمیا وترپ  دامن  یناگرزاب  هدننک 

ددع 300 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

عجرم نمیا  وترپ  دامن  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-411 دک  50x75 cm زیاس زبس  لیطتسم  راد  میرف  گنربش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
نمیا وترپ  دامن  یناگرزاب  هدننک  هضرع 

ددع 500 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضما و تسویپ ، تاصخشم  .دشاب  یم  هباشم  ، دک ناریا  .تسویپ  تاصخشم  حرط و  قبط  هواس  یرادرهش  یتساوخرد  یکیفارت  یاهولبات  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یم  هتفرگ  لیوحت  تسویپ ، تاصخشم  قبط  اهولبات  .ددرگ  دات 

3915639811 یتسپ :  دک  هواس ،  یرادرهش   یرادرهش  نادیم   هواس   رهش     - هواس ناتسرهش   هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42230751-086  ، 42234191-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42231070-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 8383
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

POLYAMIDE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003408 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کال انوم  هدننک  هضرع  عجرم  کال  انوم  یتراجت  مان   Lit 20 یکیتسالپ فرظ  گنر 100  دک  دیفس  تام  تسالپومرت  یکیلیرکا  گنر  الاک :  مان 

ددع 5670 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ ینف  حرش  قباطم  -2 دشابیم هباشم  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32241996-061  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

POLYAMIDEPOLYAMIDE ناونع : : ناونع 8484

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طاشن مناخ   09389848528 دیریگب سامت  رتشیب  تاعالطا  ولبات  هیاپ  بوک و  راوید  هفرط و  ود  رباعم  یناسر  عالطا  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092786000053 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  راهباچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یقوجلس دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  یقوجلس  دوعسم   32x75 cm هزیناولاگ قرو  یرهش  رباعم  یناسر  عالطا  ولبات  الاک :  مان 

ددع 71 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

قرش روحم  نازاس  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم   60x60 mm داعبا  m 3 زیاس یلیفورپ  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 44 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
لدم  33x60 cm زیاس لیطتسم  لکش  کیتاتسا  ورتکلا  ششوپ  اب  ینهآ  سنج  یدروجال  یراتشون  گنربش  اب  بوکراوید  رباعم  یرابخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

یدمحم دوعسم  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یدمحم  یتعنص  هاگراک  یتراجت  مان   D-3360
ددع 195 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم همیمض  یتسویپ  کرادم  رد  قوف  یالاک  تایئزج  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ولبات  هیاپ  بوک و  راوید  هفرط و  ود  رباعم  یناسر  عالطا  ولبات  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ههام  یرابتعا 7  تروص  هب  تخادرپ  دشاب 

9971716476 یتسپ :  دک  راهباچ ،  یرادرهش  هر _ ) ) ینیمخ ماما  راولب  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35320445-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35320446-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا ولبات   ولبات هیاپ   هیاپ وو   بوکراوید   بوکراوید وو   هفرط   هفرط ودود   رباعم   رباعم یناسر   یناسر عالطا   عالطا ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8585
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کارا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هشقن قبط  یبیلص  هیاپ  ددع  هسوریسم  تیاده  ولبات  عبرمرتم  دیرخ 70 - دنشابیمن دیرخ  کالم  یمالعا  یاهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کارا یرادرهش  رابنا  رد  لیوحتو  تسویپ  گرب  ود  ینف  تاصخشمو 

1101005111000116 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  کارا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

لیویس دور  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   9x9 cm زیاس  m 4 لوط یگدننار  ییامنهار و  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
کادآ تعنص  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  کادآ  تعنص  رهپس  یتراجت  مان   1x1 m زیاس عبرم  لکش  زبس  ریسم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 70 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گرب ود  ینف  تاصخشمو  هشقن  قبط  یبیلص  هیاپ  ددع  هسوریسم  تیاده  ولبات  عبرمرتم  دیرخ 70 - دنشابیمن دیرخ  کالم  یمالعا  یاهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کارا یرادرهش  رابنا  رد  لیوحتو  تسویپ 

3813993998 یتسپ :  دک  ود ،  زاف  یادتبا  وکپه  نابایخ  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33134751-086  ، 33136091-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33136090-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زبس زبس ریسم   ریسم ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات یگدننار -  -  یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 8686

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

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

زا 120 ھحفص 64 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wrrqj9cup5qdw?user=37505&ntc=5798789
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5798789?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798927 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناکدار یرادرهش  تهج  رهن  مین  ویناک  لودج  عبرمرتم  دیرخ 200  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091158000092 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تبرت زاس  نتب  هدننک  هضرع  عجرم   cm 15 تماخض  35x50 cm داعبا ویناک  لودج  الاک :  مان 

ددع 800 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

نارانچ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح تیلوئسم  هنیزه.دشابیم و  یمازلا  هیوست  تهج  یعامتجا  نیمات  باسحاصافم  هئارا.دشابیم  تسویپ  لیاف  کالم  هدوب و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لوصو مالعا  زا  سپ  هیوست.دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  یعوجرم  هنیزه  هناماس  ینف  تاصخشم  اب  یلاسرا  یالاک  تریاغم  تروص  رد.هدنشورف  اب 

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

نادمه ناتسا  نایردنزا  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسد عون  زا  رهش  حطس  رباعم  تلافسآ  یشک  طخ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090664000069 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  نایردنزا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هداج یشک  طخ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسد عون  زا  رهش  حطس  رباعم  تلافسآ  یشک  طخ  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6578141131 یتسپ :  دک  نایردنزا ،  یرادرهش  هر ) ینیمخ (  ماما  راولب  نایردنزا  رهش  ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32314100-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32312336-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناکدار ناکدار یرادرهش   یرادرهش تهج   تهج رهن   رهن مین   مین ویناک   ویناک لودج   لودج عبرمرتم   عبرمرتم   2 00200 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

یتسد یتسد عون   عون زازا   رهش   رهش حطس   حطس رباعم   رباعم تلافسآ   تلافسآ یشک   یشک طخطخ   هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8888
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ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اکیدنا یلال و  یاه  ناتسرهش  یاهار  حطس  رد  بصن  تهج  تاقلعتم  لیردراگ و  هیاپ  لیردراگ  هحفص  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001467000100 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایسآ لیفورپ  لیدنب   kg 47 نزو  mm 3 تماخض  m 4/17 لوط هایس  لیردراگ  یدالوف  یلاخ  وت  لیفورپ  الاک :  مان 

هخاش 13600 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

HOT ROLLED STEEL RODS یتراجت مان  یمرگولیک  یفالک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   mm 17 رطق  C10C دالوف عون  هدش  درون  مرگ  یدالوف  درگ  لوتفم  الاک :  مان 
نیرآ ناراد  هرهم  چیپ و  هدننک  هضرع  عجرم 

مرگولیک 2080 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  لیردراگ  دربراک   A110 لدم هرهم  چیپ و  ریگ و  هبرض  لیردراگ و  هیاپ  هحفص و  لماک  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 7500 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمن یسررب  یداهنشیپ  تمیق  تسویپ  کرادم  ندوبن  تروص  رد.دوش  هدز  تمیق  تسویپ  کرادم  قبط   . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش دیق  سامت  هرامش.ددرگ 

6133884453 یتسپ :  دک  فراع ،  نابایخ  تعاس و  نادیم  نیب  - ردص یسوم  ماما  نابایخ  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333641-061  ، 3338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366309-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبرض هبرض وو   لیردراگ   لیردراگ هیاپ   هیاپ وو   هحفص   هحفص لماک   لماک تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم  - - هدش هدش درون   درون مرگ   مرگ یدالوف   یدالوف درگ   درگ لوتفم   لوتفم لیردراگ -  -  لیردراگ یدالوف   یدالوف یلاخ   یلاخ وتوت   لیفورپ   لیفورپ ناونع : : ناونع
هرهم هرهم وو   چیپ   چیپ وو   ریگ   ریگ

8989
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یبونج ناسارخ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب 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   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردپ هندرگ  هشیبرس ، دنجریب - روحم  مود  دناب  رد  یلصفم  یسرجوین  بصن  لمح و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004048000042 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  مالعا  تسویپ  هب  تمدخ  حرش  طیارش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  زاین  خساپ  اب  هارمه  هدش  اضما  رهم و  یاه  هشقن  هدش و  لیمکت  تمیق  داهنشیپ  گرب  تسویپ 

دک یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  امیس  ادص و  یور  هب  ور  یزاسرهش  هار و  نادیم  ینیوآ  دیهش  نابایخ  یاهتنا  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9717434757 یتسپ : 

32238000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220200-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینفد تیگ  یکیلوردیه  کج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097587000087 زاین :  هرامش 

مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک  سراپ  هدنزادرپ  اسرد  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   G100 لدم تمس  کی  زا  تکرح  عنام  داجیا  تهج  روتوم  نودب  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

سراپ هدنزادرپ  اسرد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  مهن ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم.ناگنک  رهشوب - ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463810-077  ، 31463692-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31463370-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردپ ناردپ هندرگ   هندرگ هشیبرس ، ، هشیبرس دنجریب - - دنجریب روحم   روحم مود   مود دناب   دناب ردرد   یلصفم   یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 9090

ینفد ینفد تیگ   تیگ یکیلوردیه   یکیلوردیه کجکج   ناونع : : ناونع 9191

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

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

زا 120 ھحفص 67 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wagvx22nx4rk5?user=37505&ntc=5799056
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5799056?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/umrvs69p78nfq?user=37505&ntc=5799109
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5799109?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیلپ دک  یاراد  هنیبرود  ییوردوخ 4  نکاس  تافلخت  هزیناکم  تبث  هناماس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094755000067 زاین :  هرامش 

ناهبهب یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6361944433 یتسپ :  دک  ناهبهب ،  یرادرهش  یناقلاط  دیهش  نابایخ  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52726174-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726171-061 :: 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 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ءاهب مالعتسا  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2/34147-1401/07/23 هرامش :   :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 10  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 9  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799456 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/07/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم حطس  ور  هراوس  ربعم  یکیفارت  تیادهو  ینمیا  تازیهجت  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

تیاس دانسا : تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
05131293314 نفلت :  دوش  هعجارم  هقطنم  ینابیتشپروما  - لوا هقبط  -2 هقطنم یرادرهش  - یمیرکدیهشراولب یادتبا  - یلماعرحراولب هدننک :  رازگرب  سردآ 

:: 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

سیلپ سیلپ دکدک   یاراد   یاراد هنیبرود   هنیبرود   44 ییوردوخ   ییوردوخ نکاس   نکاس تافلخت   تافلخت هزیناکم   هزیناکم تبث   تبث هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292

هقطنم هقطنم حطس   حطس ورور   هراوس   هراوس ربعم   ربعم یکیفارت   یکیفارت تیادهو   تیادهو ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 9393
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نارانچ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم عافترا 3 لیم  2 تماخض هب  هلول 6  رباعم  ولبات  هیاپ  داعباو 80*33 لیم  2 تماخض هب  ینغور  قرو  رباعم  یلیطتسم  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طسق یقابلا 2 دقن  1/3 تخادرپ

1101093439000046 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  نارانچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

زیربت تعنص  ناملا  ناوت  ولبات  هدننک  هضرع  عجرم   33x80 cm زیاس لیطتسم  لکش  رباعم  یراذگ  مان  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   inx3 m 2 زیاس ینهآ  سنج  یماظتنا  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

نارانچ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داعبا 80*33 لیم و   2 تماخض هب  ینغور  قرو  رباعم  رادیاپ  یلیطتسم  ولبات  هب  زاین  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتم عافترا 3 لیم  2 تماخض هب  هلول 6  رباعم  ولبات  هیاپ 

9361657519 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  راولب  یادتبا  نارانچ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46126544-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46122344-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینغور ینغور قرو   قرو رباعم   رباعم یلیطتسم   یلیطتسم ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 9494

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

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

زا 120 ھحفص 69 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/27ctzlgygm4h3?user=37505&ntc=5799489
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5799489?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کشمیدنا ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  هدید  بیسآ  یاه  لیردراگ  تمرم  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001467000102 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

کشمیدنا ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  هدید  بیسآ  یاه  لیردراگ  تمرم  ریمعت و  1 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133884453 یتسپ :  دک  فراع ،  نابایخ  تعاس و  نادیم  نیب  - ردص یسوم  ماما  نابایخ  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333641-061  ، 3338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366309-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمرخ زاوها  زاوها و  هزوح  شوش  زاوها و  هباذچ  زاوها  یاهروحم  هدید  بیسآ  یاه  لیردراگ  تمرم  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001467000101 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

رهشمرخ زاوها  زاوها و  هزوح  شوش  زاوها و  هباذچ  زاوها  یاهروحم  هدید  بیسآ  یاه  لیردراگ  تمرم  ریمعت و  1 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133884453 یتسپ :  دک  فراع ،  نابایخ  تعاس و  نادیم  نیب  - ردص یسوم  ماما  نابایخ  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333641-061  ، 3338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366309-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کشمیدنا کشمیدنا ناتسرهش   ناتسرهش یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم هدید   هدید بیسآ   بیسآ یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ تمرم   تمرم وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 9595

رهشمرخ رهشمرخ زاوها   زاوها وو   زاوها   زاوها هزوح   هزوح شوش   شوش وو   زاوها   زاوها هباذچ   هباذچ زاوها   زاوها یاهروحم   یاهروحم هدید   هدید بیسآ   بیسآ یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ تمرم   تمرم وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تراپزد هذیا  کلمغاب  لکتفه  یاهناتسرهش  هزوح  یاهروحم  هدید  بیسآ  یاه  لیردراگ  تمرم  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001467000107 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تراپزد هذیا  کلمغاب  لکتفه  یاهناتسرهش  هزوح  یاهروحم  هدید  بیسآ  یاه  لیردراگ  تمرم  ریمعت و  1 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133884453 یتسپ :  دک  فراع ،  نابایخ  تعاس و  نادیم  نیب  - ردص یسوم  ماما  نابایخ  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333641-061  ، 3338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366309-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تراپزد تراپزد هذیا   هذیا کلمغاب   کلمغاب لکتفه   لکتفه یاهناتسرهش   یاهناتسرهش هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم هدید   هدید بیسآ   بیسآ یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ تمرم   تمرم وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 9797

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیبسالگ عیرس -  رنیت  درز -  یکیفارت  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001398000189 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کال انوم  گنر  هدننک  هضرع  عجرم  کال  انوم  یتراجت  مان   kg 250 هکشب گنر 2802  دک  درز  تام  درس  یکیلیرکآ  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

هکشب 48 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

ماف یمیش  نموه  هدننک  هضرع  عجرم  لیمج  یتراجت  مان   kg 25 هسیک  G111 دک دیبسالگ  هدننک  قارب  الاک :  مان 
هسیک 200 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
داگراساپ یمیش  شیالاپ  هدننک  هضرع  عجرم  داگراساپ  یمیش  شیالاپ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 200 یزلف هکشب  یروف  رنیت  الاک :  مان 

هکشب 5 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

37780426-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37780424-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیبسالگ دیبسالگ عیرس -  -  عیرس رنیت   رنیت درز -  -  درز یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع 9898

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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ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجیدنه رهشهام و  یراجاغآ  هیدیما  ریشمار  زمرهمار  یاهناتسرهش  هزوح  یاهروحم  هدید  بیسآ  یاه  لیردراگ  تمرم  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001467000106 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

نه رهشهام و  یراجاغآ  هیدیما  ریشمار  زمرهمار  یاهناتسرهش  هزوح  یاهروحم  هدید  بیسآ  یاه  لیردراگ  تمرم  ریمعت و  1 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133884453 یتسپ :  دک  فراع ،  نابایخ  تعاس و  نادیم  نیب  - ردص یسوم  ماما  نابایخ  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333641-061  ، 3338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366309-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هخرک شوش و  ناتسرهش  هزوح  یاهروحم  هدید  بیسآ  یاه  لیردراگ  تمرم  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001467000105 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هخرک شوش و  ناتسرهش  هزوح  یاهروحم  هدید  بیسآ  یاه  لیردراگ  تمرم  ریمعت و  1 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133884453 یتسپ :  دک  فراع ،  نابایخ  تعاس و  نادیم  نیب  - ردص یسوم  ماما  نابایخ  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333641-061  ، 3338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366309-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجیدنه ناجیدنه وو   رهشهام   رهشهام یراجاغآ   یراجاغآ هیدیما   هیدیما ریشمار   ریشمار زمرهمار   زمرهمار یاهناتسرهش   یاهناتسرهش هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم هدید   هدید بیسآ   بیسآ یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ تمرم   تمرم وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 9999

هخرک هخرک وو   شوش   شوش ناتسرهش   ناتسرهش هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم هدید   هدید بیسآ   بیسآ یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ تمرم   تمرم وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 100100

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

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

زا 120 ھحفص 73 
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ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اکیدنا یلال  نامیلسدجسم  رتشوش  ناتسرهش  هزوح  یاهروحم  هدید  بیسآ  یاه  لیردراگ  تمرم  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001467000104 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

اکیدنا یلال  نامیلسدجسم  رتشوش  ناتسرهش  هزوح  یاهروحم  هدید  بیسآ  یاه  لیردراگ  تمرم  ریمعت و  1 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133884453 یتسپ :  دک  فراع ،  نابایخ  تعاس و  نادیم  نیب  - ردص یسوم  ماما  نابایخ  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333641-061  ، 3338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366309-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهبهب ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  هدید  بیسآ  یاه  لیردراگ  تمرم  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001467000103 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ناهبهب ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  هدید  بیسآ  یاه  لیردراگ  تمرم  ریمعت و  1 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133884453 یتسپ :  دک  فراع ،  نابایخ  تعاس و  نادیم  نیب  - ردص یسوم  ماما  نابایخ  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333641-061  ، 3338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366309-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اکیدنا اکیدنا یلال   یلال نامیلسدجسم   نامیلسدجسم رتشوش   رتشوش ناتسرهش   ناتسرهش هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم هدید   هدید بیسآ   بیسآ یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ تمرم   تمرم وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 10 110 1

ناهبهب ناهبهب ناتسرهش   ناتسرهش یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم هدید   هدید بیسآ   بیسآ یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ تمرم   تمرم وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 102102

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

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

زا 120 ھحفص 74 
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تشر یرادرهش  جنپ  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنپ هقطنم  هدودحمرد  یئزجود  گنراب  هدایپرباع  یاههاگرذگ  یزیمآ  گنر  هژورپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090690000043 زاین :  هرامش 

تشر یرادرهش  جنپ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم ناتسا  یموب  ناراکنامیپاب  تیولا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یکناب  همانتنامض  هئارا  -2

دوش هتشون  مالعتسارد  امتح  هارمه  نفلت  -3
دوش تسویپ  تیحالص  یهاوگ  - 4

4198619133 یتسپ :  دک  جنپ ،  هقطنم  یرادرهش  - لیگ نادیم  هب  هدیسرن  - یلصم نادیم  - ینیمخ ماما  راولب  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33601982-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33602160-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنپ جنپ هقطنم   هقطنم هدودحمرد   هدودحمرد یئزجود   یئزجود گنراب   گنراب هدایپرباع   هدایپرباع یاههاگرذگ   یاههاگرذگ یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 103103

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

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

زا 120 ھحفص 75 
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ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاپوک و زاوها  یناثالم  زاوها  رانکدنورا  نادابآ  زاوها  یاه  ناتسرهش  هزوح  یاهروحم  هدید  بیسآ  یاه  لیردراگ  تمرم  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاوها یاه  یدنبرمک 

1101001467000109 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
وها یناثالم  زاوها  رانکدنورا  نادابآ  زاوها  یاه  ناتسرهش  هزوح  یاهروحم  هدید  بیسآ  یاه  لیردراگ  تمرم  ریمعت و  1 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133884453 یتسپ :  دک  فراع ،  نابایخ  تعاس و  نادیم  نیب  - ردص یسوم  ماما  نابایخ  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333641-061  ، 3338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366309-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنوتگ لوفزد و  یاه  ناتسرهش  هزوح  یاهروحم  هدید  بیسآ  یاه  لیردراگ  تمرم  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001467000108 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دنوتگ لوفزد و  یاه  ناتسرهش  هزوح  یاهروحم  هدید  بیسآ  یاه  لیردراگ  تمرم  ریمعت و  1 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133884453 یتسپ :  دک  فراع ،  نابایخ  تعاس و  نادیم  نیب  - ردص یسوم  ماما  نابایخ  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333641-061  ، 3338641-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33366309-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو لاپوک   لاپوک زاوها   زاوها یناثالم   یناثالم زاوها   زاوها رانکدنورا   رانکدنورا نادابآ   نادابآ زاوها   زاوها یاه   یاه ناتسرهش   ناتسرهش هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم هدید   هدید بیسآ   بیسآ یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ تمرم   تمرم وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع
زاوها زاوها یاه   یاه یدنبرمک   یدنبرمک

104104

دنوتگ دنوتگ وو   لوفزد   لوفزد یاه   یاه ناتسرهش   ناتسرهش هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم هدید   هدید بیسآ   بیسآ یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ تمرم   تمرم وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 105105

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نیوزق هقطنم  - ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5800015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راک حرش  زیلانا و  اب  نویسادنف  هیاپ و  , ولبات لماش  یراج  یاه  هنیزه  هیلک  اب  ینمیا  یاهولبات  یارجا  تخاس و  , حلاصم هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101092187000059 زاین :  هرامش 
نیوزق هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

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

راکنامیپ طسوت  لحم  زا  دیدزاب  مازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3416668379 یتسپ :  دک  نیوزق ،  هقطنم  ناریا  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  نارهت  میدق  هداج  رتمولیک 3 نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33555550-028  ، 33578155-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33550878-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نویسادنف نویسادنف وو   هیاپ   هیاپ ,, ولبات ولبات لماش   لماش یراج   یراج یاه   یاه هنیزه   هنیزه هیلک   هیلک اباب   ینمیا   ینمیا یاهولبات   یاهولبات یارجا   یارجا وو   تخاس   تخاس ,, حلاصم حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 106106
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه ، یمازلا دم  یآ  ، هباشم دک  ناریا  ، تسویپ قباطم  کراخ  تفن  تعنص  ناتسرامیب  نکسا  یت  یس  برد  راوید و  یبوک  برس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسیمخ.ههام 09173728153 3 تخادرپ.هدنشورف هدهعهب  لمح 

1101095166000180 زاین :  هرامش 
تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  ناهج  هنایمرواخ  بط  نیون  هدنزاس  عجرم   NTKHGS لدم  80x120 cm زیاس یکشزپ  یرادربریوصت  یبرس  ظافح  برد  هشیش  الاک :  مان 
ناهج هنایمرواخ  بط  نیون  هدننک  هضرع  عجرم 

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

هدننک هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   XR 170210 لدم  170x210 cm زیاس یبرس  سنج  یناتسرامیب  سکیا  هعشا  ربارب  رد  ظفاحم  کیتاموتا  یلیر  رد  الاک :  مان 
نایزرواشک اسلگ 

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

هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یمرگولیک  یدنب  هتسب  دقاف   cm 220 لوط  cm 50 ضرع  mm 2 تماخض دصرد  صولخ 99/97  بوغرم  یبرس  قرو  الاک :  مان 
زربلا نامرد  وترپ  نیورآ  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  نامرد  وترپ  نیورآ 

مرگولیک 17 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

کراخ هریزج  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یسیمخ 09173728153  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7558174946 یتسپ :  دک  دیحوت ،  ناتسرامیب  مج ،  ناتسرهش  رهشوب ،  ناتسا  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33825273-077  ، 37623003-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37625136-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هعشا هعشا ربارب   ربارب ردرد   ظفاحم   ظفاحم کیتاموتا   کیتاموتا یلیر   یلیر ردرد    - - یرادربریوصت یرادربریوصت یبرس   یبرس ظافح   ظافح برد   برد هشیش   هشیش نکسا -  -  نکسا یتیت   یسیس   برد   برد وو   راوید   راوید یبوک   یبوک برس   برس ناونع : : ناونع
یبرس یبرس قرو   قرو سکیا -  -  سکیا

107107
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برغ دابآ  مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یچیئوساج 18 گت  راد 50 شخ  سلنتسا  لیتسا  اتنپ   ) یتراک روسناسآ  یتسش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000486 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ددع یچیئوساج 18 گت  راد 50 شخ  سلنتسا  لیتسا  اتنپ   ) یتراک روسناسآ  یتسش  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
ددع  18 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه  + دشاب راد  تنامضو  درادناتسا  الاک  + الاک لیوحت  زا  سپ  هام  تخادرپ 4  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6761783139 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نامتخاس  البرک  هار  نابایخ  یاهتنا  برغ  دابآ  مالسا  برغ ،  دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3858530-0918  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: 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

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 08 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  بصنو  هیولسع  هب  لمح  هنیزه  ییوشک  کیتاموتا  یقرب  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ طیارشو  حرش  قبط.هلاس  شورف 10 

1101001034003972 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   4x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ.تسا  زاین  دروم  تسویپ  طیارش  تسیل و  قبط  الاک  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   :: 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

83764708-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتراک یتراک روسناسآ   روسناسآ یتسش   یتسش ناونع : : ناونع 108108

ییوشک ییوشک کیتاموتا   کیتاموتا یقرب   یقرب برد   برد ناونع : : ناونع 109109

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799935 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یچیئوساج 18 گت  راد 50 شخ  سلنتسا  لیتسا  اتنپ   ) یتراک روسناسآ  یتسش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000487 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ددع یچیئوساج 18 گت  راد 50 شخ  سلنتسا  لیتسا  اتنپ   ) یتراک روسناسآ  یتسش  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
ددع  18 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه  + دشاب راد  تنامضو  درادناتسا  الاک  + الاک لیوحت  زا  سپ  هام  تخادرپ 1  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6761783139 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نامتخاس  البرک  هار  نابایخ  یاهتنا  برغ  دابآ  مالسا  برغ ،  دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3858530-0918  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: 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

ینفد5799109 تیگ  یکیلوردیه  هحفص 60)کج  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ددع ددع 1818 یچیئوساج   یچیئوساج گتگت   5050 راد   راد شخشخ   سلنتسا   سلنتسا لیتسا   لیتسا اتنپ   اتنپ  ) ) یتراک یتراک روسناسآ   روسناسآ یتسش   یتسش ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  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   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیئامن لاسرا  هیدوعسم  هبعش  تهج  روتکاف  شیپ  رازفا  طابترا  سراپ  تکرش  یتناراگ  اب  تسویپ  قباطم  یتینما  تازیهجت  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.نونمم

1101096123000025 زاین :  هرامش 
نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

نارهت شیدنا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   SATA لدم  TB 1 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
دیمح لضاف  هدننک  هضرع  عجرم   HANGZHOU HIKVISION یتراجت مان   DS-9632NI-ST لدم یلاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD7254F-EIZ لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
ناتسزوخ یادرف  امنهر  نارواشم  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   ds- 2cd 2142 fwdl لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   DOME DS-CD1753G0-I هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.نونمم دیئامن  لاسرا  هیدوعسم  هبعش  تهج  روتکاف  شیپ  رازفا  طابترا  سراپ  تکرش  یتناراگ  اب  تسویپ  قباطم  یتینما  تازیهجت  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1661715711 یتسپ :  دک  کالپ 121 ،  یراصنا ،  هلادبع  هجاوخ  خ   ، یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22888452-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22888462-021 :: 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

دیئامن دیئامن لاسرا   لاسرا هیدوعسم   هیدوعسم هبعش   هبعش تهج   تهج روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ رازفا   رازفا طابترا   طابترا سراپ   سراپ تکرش   تکرش یتناراگ   یتناراگ اباب   تسویپ   تسویپ قباطم   قباطم یتینما   یتینما تازیهجت   تازیهجت افطل   افطل ناونع : : ناونع
.نونمم .نونمم

1 1 11 1 1

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

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

زا 120 ھحفص 81 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bhucgm9e85kua?user=37505&ntc=5798380
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5798380?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایم قرب  راابنا  هتسب ) رادم  نیبرود   ) دنمشوه تظافح  متسیس  بصن  هیهت و  تایلمع  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005090000163 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  هتشاذگ  رانک  مالعتسا  دنور  زا  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  یتساوخرد  کرادم  هیلک  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5156938888 یتسپ :  دک  راکلگ ،  نابایخ  رایرهشداتساراولب - زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33283514-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33283539-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درکرهش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  حرش  قبط  لوژام و ...  یرطاب ،  چیئوس ،  نادرگ ،  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005312000057 زاین :  هرامش 

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

11 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816773916 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  یزکرم  نامتخاس  یتعیرش - نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224849-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223565-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایم هنایم قرب   قرب راابنا   راابنا هتسب ) ) هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  ) ) دنمشوه دنمشوه تظافح   تظافح متسیس   متسیس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1121 12

 ...  ... وو لوژام   لوژام یرطاب ،  ،  یرطاب چیئوس ،  ،  چیئوس نادرگ ،  ،  نادرگ نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درکرهش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  حرش  قبط  لوژام و ...  یرطاب ،  چیئوس ،  نادرگ ،  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005312000056 زاین :  هرامش 

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

11 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816773916 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  یزکرم  نامتخاس  یتعیرش - نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224849-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223565-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک تخت ) 107  ) یهاشنامرکدمحمرتکد ناتسرامیب   :: 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 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاشنامرک دمحم  رتکد  ناتسرامیب  یریوصت  تراظن  متسیس  یرادهگن  سیورس و  ریمعت ،  ءاهب  مالعتسا  طیارش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030096000080 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یهاشنامرکدمحمرتکد 107 ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم توعد  تیحالص  یاراد  یاه  تکرش  هیلک  زا  اذل  دیامن  راذگاو  ءاهب  مالعتسا  قیرط  زا  ار  زکرم  یریوصت  تراظن  متسیس  یرادهگن  سیورس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن تکرش  لیامت  تروص  رد  دوش 

6713733135 یتسپ :  دک  یهاشنامرک ،  دمحم  رتکد  ناتسرامیب  رمحا - لاله  هارراهچ  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37218216-083  ، 37218204-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37218210-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا حرش   حرش قبط   قبط وو ...  ...  لوژام   لوژام یرطاب ،  ،  یرطاب چیئوس ،  ،  چیئوس نادرگ ،  ،  نادرگ نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14

یهاشنامرک یهاشنامرک دمحم   دمحم رتکد   رتکد ناتسرامیب   ناتسرامیب یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ریمعت ،  ،  ریمعت ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا طیارش   طیارش ناونع : : ناونع 115115

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد   :: 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   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم رد  لیوحت  دوش  یراذگراب  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  افطل  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000141000229 زاین :  هرامش 

نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 32 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6341773637 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  - یناثالم - یواب ناتسرهش  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36524336-061  ، 36522008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36522425-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لحم لحم ردرد   لیوحت   لیوحت دوش   دوش یراذگراب   یراذگراب تمیق   تمیق تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط افطل   افطل هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1161 16
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نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا و  - دشابیم هباشم  دک  ناریا   - تسویپ تسیل  قبط  رصعیلو -  نادیم  هبعش  زاین  دروم  نیبرود )  یتظافح (  تاموزلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  بصن 

1101004961000031 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   SD59430 لدم ماد  دیپسا  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا هناماس  قیرط  زا  روتکافشیپ  لاسرا  دشابیم .  یمازلا  ربتعم  یتناراگ  هئارا  ددرگیم .  دقعنم  تسویپ  هنومن  قبط  هلاس  هس  یمسر  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامرف لصاح  سامت  تسارح  هزوح  هرامش 88381735  اب  یراذگ  تمیق  زا  لبق  ددرگ .  جرد  لک  تمیق  دشابیم . 

1581746111 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  کالپ 212 یسوساج  هنال  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88381743-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88381756-021 :: 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

بصن بصن وو   لاسرا   لاسرا  - - دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رصعیلو -  -  رصعیلو نادیم   نادیم هبعش   هبعش زاین   زاین دروم   دروم نیبرود )  )  نیبرود یتظافح (  (  یتظافح تاموزلم   تاموزلم ناونع : : ناونع
 . . دشابیم دشابیم هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب  

1 171 17
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(( 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 " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " 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 " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " 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 " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا تسویپ  لیاف  هب  هعجارم   . دشابیم زاین  دروم  ژاتلو  تیبثت  ( AVR  ) یکینورتکلا درب  ددع  دادعت 1  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم

1101091319000092 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   T24M لدم هتسب  رادم  نیبرود   MX-OPT-IO2 لدم یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
میرک طابر  رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هنیزه  هدوب و  یمازلا  تسویپ  لیاف  هب  هعجارم   . دشابیم زاین  دروم  ژاتلو  تیبثت  ( AVR  ) یکینورتکلا درب  ددع  دادعت 1  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
02156882052  - سامت 09355814087 هرامش  دشابیم .  هدننک  نیمات  هدهع  هب 

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56882052-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: 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

سیلپ5799139 دک  یاراد  هنیبرود  ییوردوخ 4  نکاس  تافلخت  هزیناکم  تبث  هناماس  هحفص 60)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " 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

تسویپ5798742 حرش  قبط   access point(48 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5798656 مالعاو  زاگ  یزاسراکشآ  تازیهجت  بصن  هحفص 10)یراذگاو  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   MX-OPT- IO2MX-OPT- IO2 لدم   لدم یکینورتکلا   یکینورتکلا درب   درب ناونع : : ناونع 118118

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 " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

تسویپ5798742 حرش  قبط   access point(48 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دارالپ5799230 ددرت  تبث  ناوخ و  کالپ  رازفا  مرن  سنسیال و  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  هحفص 22)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاشنامرک تخت ) 107  ) یهاشنامرکدمحمرتکد ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 رد  یهاشنامرک  دمحم  رتکد  د.آ.م .  گنیجیپ  هناخنفلت و  تاروما  یراذگاو  طیارش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030096000079 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یهاشنامرکدمحمرتکد 107 ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نفلت زکارم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهتکرش هب  ءاهب  مالعتسا  قیرط  زا  لاس 1401  رد  هاشنامرک  حطس  رد  ار  یهاشنامرک  دمحم  رتکد  ینامرد  یشزومآ  زکرم  گنیجیپ  هناخنفلت و  تاروما   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  تاسسوم  و 

6713733135 یتسپ :  دک  یهاشنامرک ،  دمحم  رتکد  ناتسرامیب  رمحا - لاله  هارراهچ  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37218216-083  ، 37218204-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37218210-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

گنیجیپ  :: 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

لاس 57984871401 رد  یهاشنامرک  دمحم  رتکد  د.آ.م .  گنیجیپ  هناخنفلت و  تاروما  یراذگاو  هحفص 87)طیارش  گنیجیپ  ( گنیجیپ

1401140 1 لاس   لاس ردرد   یهاشنامرک   یهاشنامرک دمحم   دمحم رتکد   رتکد د.آ.م .  .  د.آ.م گنیجیپ   گنیجیپ وو   هناخنفلت   هناخنفلت تاروما   تاروما یراذگاو   یراذگاو طیارش   طیارش ناونع : : ناونع 1191 19
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " 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

ینفد5799109 تیگ  یکیلوردیه  هحفص 60)کج  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دارالپ5799230 ددرت  تبث  ناوخ و  کالپ  رازفا  مرن  سنسیال و  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  هحفص 22)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش5799797 فلخت  تبث  یاه  هناماس  یکدی  تاعطق  هحفص 7)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسد هدننک  شوماخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003404 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  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 100 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ ینف  حرش  قباطم  -2 دشابیم هباشم  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32241996-061  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسد یتسد هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 120120
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ   :: 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 23 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Gas Alert Extreme O2 sensor تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  یتساوخرد  یالاک  یهدهاشم  تهج  دشابیم ) هباشم  دکناریا  )

1101096783000245 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

روشک  ALPHASENSE هدنزاس عجرم   ALPHASENSE یتراجت مان  قیرح  صیخشت  تازیهجت  روتکتد  دربراک   O2-A2 لدم نژیسکا  صیخشت  روسنس  الاک :  مان 
زیهجت رتسگ  تقد  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس 

ددع 105 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاضما رهم و  همان ، هرامش  گربرس ، اب  هناگادج و  تروص  هب   ) .دشابیم یمازلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ندرک  تسویپ  خساپ ، دیئات  یسررب و  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  لاطبا  یلاسرا  خساپ  تروصنیا  ریغ  رد  تکرش ،)

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

31316113-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هعجارم هعجارم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک یهدهاشم   یهدهاشم تهج   تهج دشابیم ) ) دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا  ) ) Gas Alert Extreme O2  sensorGas Alert Extreme O2  sensor ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ

12 112 1
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " 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 " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق هئارا  هب  تبسن  هعلاطم  زا  سپ  دشاب  یم  تسویپ  هب  یمومع  طیارش  ینف و  تاصخشم  دنشاب ، یم  هباشم  اه  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن مادقا 

1101005454000022 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

دال کت  هدننک  هضرع  عجرم   LPG یتراجت مان   7100130N لدم  Lit 100 تیفرظ قیرح  افطا   FM200 زاگ یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.دامن مادقا  تمیق  هئارا  هب  تبسن  هعلاطم  زا  سپ  دشاب  یم  تسویپ  هب  یمومع  طیارش  ینف و  تاصخشم  دنشاب ، یم  هباشم  اه  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3413685541 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  هب  هدیسرن  لاناک  زا  رتالاب  ییابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33241139-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241132-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: 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

یتسد5798410 هدننک  هحفص 10)شوماخ  قیرح  ( قیرح

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

قیرح5798656 مالعاو  زاگ  یزاسراکشآ  تازیهجت  بصن  هحفص 10)یراذگاو  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5799019 ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 42)ارجا و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ءافطا5799210 مالعا و  یاهمتسیس  یبارخ  عفر  یرادهگن و  قیرح و  ءافطا  یاهردنلیس  ژراش  تایلمع 
ناتسا یاههاگتسیا  زکارم و 

هحفص 42) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یالاک5799502 یهدهاشم  تهج  دشابیم ) هباشم  دکناریا   ) Gas Alert Extreme O2 sensor
.ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  یتساوخرد 

هحفص 10) قیرح  ( قیرح

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

سپ5799510 دشاب  یم  تسویپ  هب  یمومع  طیارش  ینف و  تاصخشم  دنشاب ، یم  هباشم  اه  دک  ناریا 
.دامن مادقا  تمیق  هئارا  هب  تبسن  هعلاطم  زا 

هحفص 10) قیرح  ( قیرح

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

ینمیا5799531 لمعلاروتسد  یناشن و  شتآ  نامزاس  طباوض  قبط  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  هحفص 42)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

تمیق تمیق هئارا   هئارا هبهب   تبسن   تبسن هعلاطم   هعلاطم زازا   سپسپ   دشاب   دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   یمومع   یمومع طیارش   طیارش وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم دنشاب ، ، دنشاب یمیم   هباشم   هباشم اهاه   دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.دامن .دامن مادقا   مادقا

122122
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

( 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 08 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژوردیه روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091509000254 زاین :  هرامش 

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تفه  هقطنم   ) ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص ساملا  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   HONEYWELL یتراجت مان  زاگ  روتکتد   SPXCDXSHXSS نژوردیه دیفلوس  روسنس  الاک :  مان 

ساگرپ
ددع 1 دادعت : 

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

هئارا مدع  تروص  رد  دشاب / یم  رظن  دم  لخاد  تخاس  یالاک  ًامتح  یناریا  یالاک  دوجو  تروص  رد  دشاب / یم  هباشم  هابتشا و  روکذم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هزور  لهچ  هجو  تخادرپ  ددرگ / یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  مالعتسا  مرف  قبط  افطل  ددرگ / یمن  یئاشگ  زاب  تمیق  داهنشیپ  ینف ،  داهنشیپ 

6516839694 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم و  بنج  هیدیعس  یرتم  یس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34374376-081  ، 384120-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38200960-081 :: 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

نژوردیه5799316 هحفص 91)روسنس  روتکتد  ( روتکتد

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

یالاک5799502 یهدهاشم  تهج  دشابیم ) هباشم  دکناریا   ) Gas Alert Extreme O2 sensor
.ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  یتساوخرد 

هحفص 10) قیرح  ( قیرح

نژوردیه نژوردیه روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 123123

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 " ) " ) 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 " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مظعا ربمایپ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم لیاف  قباطم  لاسکی  تدم  هب  نامرک  (ص ) مظعا ربمایپ  ناتسرامیب  کیتاموتا  یاه  برد  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101050046000254 زاین :  هرامش 
نامرک مظعا  ربمایپ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هنایهام 12 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت  یعاجش  سدنهم  یاقآ  نفلت 09135017076  هرامش  اب  ماهبا  ای  لاوس  تروص  رد  لحم و  زا  دیدزاب  هب  زاین  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7614749549 یتسپ :  دک  مظعا ،  ربمایپ  ناتسرامیب  دماحوبا  خ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32260041-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32266748-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

کیتاموتا یاه  برد   :: 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

تدم5799708 هب  نامرک  (ص ) مظعا ربمایپ  ناتسرامیب  کیتاموتا  یاه  برد  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع 
تسویپ تاصخشم  لیاف  قباطم  لاسکی 

هحفص 20) کیتاموتا  ( کیتاموتا یاه   یاه برد   برد

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تاصخشم تاصخشم لیاف   لیاف قباطم   قباطم لاسکی   لاسکی تدم   تدم هبهب   نامرک   نامرک ((صص ) ) مظعا مظعا ربمایپ   ربمایپ ناتسرامیب   ناتسرامیب کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ

124124
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یتعنص دحاو  کی   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/24تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5798449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  ود   CUBE7 ناملآ نورتورکیم  دنرب  الاب  تعرس  نیبرود  - 1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد هس  CUBE6 ناملآ نورتورکیم  دنرب  الاب  تعرس  نیبرود  - 2

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلا 16 تعاس 8  زا   22975317-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمالسا یروهمج  یرازگربخ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.2 تکاپومسا نیرک 3 و  رزیالباتسا  ینوس و  نیبرود  یارب   F2.8 ینوس رد 70  زنل 24  لدم III BODY و  ینوس  افلآ 7  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیریگب سامت  .تسویپ 09198298445  تسیل  قبط 

1101003718000053 زاین :  هرامش 
یمالسا یروهمج  یرازگربخ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ینوس  W110 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل قبط  اقیقد  . 2 تکاپومسا نیرک 3 و  رزیالباتسا  ینوس و  نیبرود  یارب   F2.8 ینوس رد 70  زنل 24  لدم III BODY و  ینوس  افلآ 7  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  امتح 0919829 8445  .تسویپ 

1595633319 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  یرازگربخ  نامزاس  دابآ  فسوی  یهار  ود  لباقم  رصعیلو  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82923120-021  ، 82921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

8800171-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هسهس CUBE6CUBE6 ناملآ   ناملآ نورتورکیم   نورتورکیم دنرب   دنرب الاب   الاب تعرس   تعرس نیبرود   نیبرود - - 22 هاگتسد   هاگتسد ودود     CUBE7CUBE7  ناملآ ناملآ نورتورکیم   نورتورکیم دنرب   دنرب الاب   الاب تعرس   تعرس نیبرود   نیبرود ناونع : : - - ناونع
هاگتسد هاگتسد

125125

ینوس ینوس افلآ  77   افلآ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 126126
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکاف5798380 شیپ  رازفا  طابترا  سراپ  تکرش  یتناراگ  اب  تسویپ  قباطم  یتینما  تازیهجت  افطل 
.نونمم دیئامن  لاسرا  هیدوعسم  هبعش  تهج 

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قرب5798407 راابنا  هتسب ) رادم  نیبرود   ) دنمشوه تظافح  متسیس  بصن  هیهت و  تایلمع  یراذگاو 
هنایم

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

الاب5798449 تعرس  نیبرود  هاگتسد 2 - ود   CUBE7 ناملآ نورتورکیم  دنرب  الاب  تعرس  نیبرود  - 
هاگتسد هس  CUBE6 ناملآ نورتورکیم  دنرب 

هحفص 21) نیبرود  ( نیبرود

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

5798630 ... لوژام و یرطاب ،  چیئوس ،  نادرگ ،  نیبرود  هحفص 80)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5798632 مالعتسا  حرش  قبط  لوژام و ...  یرطاب ،  چیئوس ،  نادرگ ،  نیبرود  هحفص 80)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سیلپ5799139 دک  یاراد  هنیبرود  ییوردوخ 4  نکاس  تافلخت  هزیناکم  تبث  هناماس  هحفص 60)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لحم5799267 رد  لیوحت  دوش  یراذگراب  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  افطل  هتسب  رادم  هحفص 80)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناریا5799547  - تسویپ تسیل  قبط  رصعیلو -  نادیم  هبعش  زاین  دروم  نیبرود )  یتظافح (  تاموزلم 
 . دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  بصن  لاسرا و   - دشابیم هباشم  دک 

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ینوس5799612 افلآ 7  هحفص 21)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب5799723 رادم  نیبرود   MX-OPT-IO2 لدم یکینورتکلا  هحفص 80)درب  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5800009 رادم  نیبرود  تازیهجت  شزومآ  بصن و  هیهت و  راکنامیپ  هحفص 21)باختنا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  رد  نادیپس  یادهش  هاگنامرد   :: 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 14 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  وراد  تازیهجت و  رابنا  یدنب  هسفق  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093448000012 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  رد  نادیپس  یادهش  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نادیپس رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7361774676 یتسپ :  دک  نادیپس ،  ادهش  هاگنامرد  جوسای  میدق  هداج  یادتبا  ینیمخ  ماما  نابایخ  یاهتنا  نادیپس  نادیپس ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36724817-07  ، 36725232-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36724817-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب   8G رورس رلرتنک  هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092131000126 زاین :  هرامش 

ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   HP STORAGEWORKS D2700 لدم رورس  دراه  دربراک  تاعالطا  زاس  هریخذ  رلرتنک  هظفحم  الاک :  مان 

زادرپرهم باتفآ 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتسب هنیزه  .تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  ینف و  تاصخشم  هئارا.دشابیم  تسویپ  تاصخشم  ساسا  رب  یتساوخرد  یالاک  تسا  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 02181313051 نفلت.دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  یتناراگ  بصن و  لمح و  یدنب و 

1581773511 یتسپ :  دک  کالپ 200 ،  حتفم  هار  راهچ  هب  هدیسرن  یناقلاط  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81310-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81313228-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وراد وراد وو   تازیهجت   تازیهجت رابنا   رابنا یدنب   یدنب هسفق   هسفق ناونع : : ناونع 127127

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب     88 GG رورس   رورس رلرتنک   رلرتنک هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  اب   NPG هراک هس  یژرنا  یزاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093164000029 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.دشاب یم  تسویپ  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
ددع  14 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب یم  شورفزا  سپ  تامدخ  لاس  جنپو  ضیوعت  یتناراگ  لاسود  لماش  قوف  یاههاگتسد  .دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  نکسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب     NPGNPG هراک   هراک هسهس   یژرنا   یژرنا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 129129

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  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 15 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارقو  یصاصتخا   ، یمومع طیارش  حرشب  رابنا  تفاظنو  یا  هفولع  تالومحم  یرادهگنو  یزاس  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هریخذ فک  نت  2000 رادقم

1101001014000287 زاین :  هرامش 
روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
نت 2000 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
یتشد رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

1402/03/31 تیاغل 1401/08/01 زا هام  دادرارق 8 تدم  لایر  غلبم 800000000  هب  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33537499-077  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نتنت 20002000 رادقم رادقم تسویپ   تسویپ دادرارقو   دادرارقو یصاصتخا   یصاصتخا  ، ، یمومع یمومع طیارش   طیارش حرشب   حرشب رابنا   رابنا تفاظنو   تفاظنو یایا   هفولع   هفولع تالومحم   تالومحم یرادهگنو   یرادهگنو یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع
هریخذ هریخذ فکفک  

130130

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کبلج دض  یرتیل  هداتسیا 16000  نلیتا  یلپ  هیال  هس  بآ  نزخم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002024 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   cm 330 عافترا  mm 12 تماخض  Lit 10000 تیفرظ  PT0143 یکیتسالپ راد  نیف  هداتسیا  داوم  یزاس  هریخذ  نزخم  الاک :  مان 

ناتسربط کیتسالپ  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم   T.P.C
ددع 2 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک زور  رثکادح 10  باسحتروص  الاک و  تفایرد  زا  سپ  باسح  هیوست  - دشاب یم  رظندم  نلیتا  یلپ  یرتیل  نزخم 16000  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریذپ یم  تروص 

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37293081-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کبلج کبلج دضدض   یرتیل   یرتیل   1600016000 هداتسیا   هداتسیا نلیتا   نلیتا یلپ   یلپ هیال   هیال هسهس   بآبآ   نزخم   نزخم ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  ینف  تاصخشم  اب  ریاوناک  ریجنز  رتم  روخ و 50  لیپشا  ریجنز  تکارب  تفج  دادعت 40  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم زاین  دروم 

1101091319000091 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رهمجرذوب یدنب  بلاق  یزیر و  نتب  تاودا  دربراک  یزلف  پیت 1  تکارب  الاک :  مان 
ددع 90 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
میرک طابر  رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاین دروم  تسویپ  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  اب  ریاوناک  ریجنز  رتم  روخ و 50  لیپشا  ریجنز  تکارب  تفج  دادعت 40  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
02156882052  - 09355814087 سامت هرامش   . دشابیم یمازلا  یتساوخرد  یالاک  هنومن  زا  یروضح  دیدزاب  هدوب و  هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه.دشابیم 

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56882052-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: 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

وراد5798633 تازیهجت و  رابنا  یدنب  هحفص 94)هسفق  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تسویپ5798823 تاصخشم  اب   8G رورس رلرتنک  هاگتسد  هحفص 94)ود  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تسویپ5798827 ینف  تاصخشم  اب   NPG هراک هس  یژرنا  یزاس  هریخذ  هحفص 94)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یمومع5799049 طیارش  حرشب  رابنا  تفاظنو  یا  هفولع  تالومحم  یرادهگنو  یزاس  هریخذ 
هریخذ فک  نت  2000 رادقم تسویپ  دادرارقو  یصاصتخا  ،

هحفص 94) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

کبلج5799061 دض  یرتیل  هداتسیا 16000  نلیتا  یلپ  هیال  هس  بآ  هحفص 94)نزخم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزلف5799591 پیت 1  هحفص 94)تکارب  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

یزلف یزلف   11 پیت   پیت تکارب   تکارب ناونع : : ناونع 132132

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

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

زا 120 ھحفص 99 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب5799723 رادم  نیبرود   MX-OPT-IO2 لدم یکینورتکلا  هحفص 80)درب  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسرهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوخ

یبرغ 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   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HPE PROLIANT DL380 GEN10 8SFF رورس هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095097000001 زاین :  هرامش 

یوخ مشاه  ینب  رمق  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اسرد ناشیدنا  ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL380 Gen10 8SFF لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ندرکن هئارا  تروص  رد  دشاب و  یم  یمازلا  تسا  هدش  یراذگراب  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  هک  هدش  هتساوخ  طیارش  اه و  یهاوگ  کرادم ،  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیوش یم  جراخ  مالعتسا  رود  زا  اهنآ 

5819637617 یتسپ :  دک  یرظتنم ،  دیهش  جیسب خ  نادیم  یوخ  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36332112-044  ، 36335555-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36335555-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HPE PROLIANT DL380 GEN10  8SFFHPE PROLIANT DL380 GEN10  8SFF  رورس رورس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 133133

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

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

زا 120 ھحفص 100 
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رهشناریا ناریا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ روتکافافطل.دشاب  یم  همیمض  تاصخشم   . هطوبرم سانشراکداتو  الاک  لیوحت  زادعب  ادقن  تخادرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09962487957 .دوش

1101092984000018 زاین :  هرامش 
رهشناریا ناریا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL-380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9914665466 یتسپ :  دک  ناریا ،  ناتسرامیب  روپمب - هداج   4 رتمولیک رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37212461-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37212461-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 134134

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

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

زا 120 ھحفص 101 
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رهشناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

B21-868703 لدم رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092974000007 زاین :  هرامش 

رهشناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هارمه ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   B21-868703 لدم  HPE PROLIANT DL380 GEN10 8SFF CONFIGURE TO ORDER رورس الاک :  مان 

هناماس
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم رهشناریا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  رابنا  لیوحت  لحم  دشاب  ربتعم  یتناراگ  یاراددشاب  یتسویپ  لیاف  قبط  رظندروم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
این 09389060026 یسیئر  نیما  دمحم  هطوبرم :  سانشراک 

9914786138 یتسپ :  دک  ماماراگدای ،  هسردم  وربور  - چولب نابایخ  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37210485-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37210483-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

B21-868703B2 1-868703 لدم لدم رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 135135

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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گساج ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 8  رورس  یارب   HP2.4TB 12G SAS10K SFF HDD دراه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
AVISSION AD240 لدم رنکسا 
1201091791000032 زاین :  هرامش 

کساج ص   ایبنالا   متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ددع دادعت 8  رورس  یارب   HP2.4TB 12G SAS10K SFF HDD دراه - 

AVISSION AD240 لدم رنکسا 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  9 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

کساج رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع دادعت 8  رورس  یارب   HP2.4TB 12G SAS10K SFF HDD دراه  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
AVISSION AD240 لدم رنکسا 

7979155387 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  نابایخ  کساج  کساج ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42521636-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42521636-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنکسا رنکسا دراه -  -  دراه ناونع : : ناونع 136136

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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جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا یمازلا  دیدزاب   ) تسویپ حرشب  رورس  قاتا  یبایزرا  هصقانم و  دانسا  هیهت  یحارط ، هرواشم ، تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09176254014

1101004340000571 زاین :  هرامش 
سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاروسک هیلک  تسادشاب  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  دیهد  خساپ  اهتسویپ  تمدخ و  یلک  حرش  هب  هجوت  اب  هدش  هدافتسا  هباشم  تمدخ  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابعش  09176254014 ینف تاعالطا  تسا  راکنامیپ  اب  ینوناق 

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

33592201-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33592211-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: 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

5798485HPE PROLIANT DL380 GEN10 8SFF رورس هحفص 100)هاگتسد  رورس  ( رورس

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

هنایار5798518 هحفص 100)رورس  رورس  ( رورس

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

تسویپ5798823 تاصخشم  اب   8G رورس رلرتنک  هاگتسد  هحفص 94)ود  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5799130B21-868703 لدم رورس  هحفص 100)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رنکسا5799167 هحفص 100)دراه -  رورس  ( رورس

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

رورس 57997652022 زودنیو  هحفص 22)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس5799942 قاتا  یبایزرا  هصقانم و  دانسا  هیهت  یحارط ، هرواشم ، تامدخ  هحفص 100)ماجنا  رورس  ( رورس

رورس رورس قاتا   قاتا یبایزرا   یبایزرا وو   هصقانم   هصقانم دانسا   دانسا هیهت   هیهت یحارط ، ، یحارط هرواشم ، ، هرواشم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 137137

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا مالقا  تسیل  اب  قباطم  داهنشیپ  .دشاب  یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا   . bently nevata تخاس  proximotor نیمات تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ

1101097847000080 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 

زارف اکیرتون  وترپ  هدننک  هضرع  عجرم  اداون  یلتنب  هدنزاس  عجرم  یلتنب  یتراجت  مان  ینف 05-92-330180  هرامش   3300XL لدم یترواجم  روسنس  الاک :  مان 
ددع 26 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  مالقا  تسیل  اب  قباطم  داهنشیپ  .دشاب  یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا   . bently nevata تخاس  proximotor نیمات  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312235-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

proximotorproximotor  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 138138

دربراک دربراک هعطق   هعطق تاتسومرت   تاتسومرت روتارنژ -  -  روتارنژ یکیرتکلا   یکیرتکلا کرحم   کرحم دیارپ -  -  دیارپ روتاربراک   روتاربراک بآبآ   ترارح   ترارح هجرد   هجرد روسنس   روسنس فیعض -  -  فیعض راشف   راشف لرتنک   لرتنک ولبات   ولبات ناونع : : ناونع
یکیرتکلا یکیرتکلا یشخرچ   یشخرچ لماک   لماک کرحم   کرحم راشف -  -  راشف لرتنک   لرتنک دیلک   دیلک ناسراوه -  -  ناسراوه

139139

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ههامود تخادرپ.ددرگیم  لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  قرب  ولبات   P تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000335 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ولبات نامرک  یتراجت  مان   IP 54 تظافح هجرد   A 25 نایرج تدش   v 400 ژاتلو قرب  عیزوت  دربراک   fix حرط  C-8060 هداتسیا فیعض  راشف  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

ولبات نامرک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
ولبات نامرک  یتراجت  مان   IP 54 تظافح هجرد   A 25 نایرج تدش   v 400 ژاتلو قرب  عیزوت  دربراک   fix حرط  C-8080 هداتسیا فیعض  راشف  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

ولبات نامرک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
کینورتکلا امال  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  دیارپ  روتاربراک  بآ  ترارح  هجرد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان  لدم 3512 و 3406 و 3412  روتارنژ  یکیرتکلا  کرحم  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
لرتنک رتنیا  هدننک  هضرع  عجرم   NRFC112 ناسراوه دربراک  هعطق  تاتسومرت  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

یناخلیا همطاف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   RMP یتراجت مان  اوه  روسرپمک  دربراک   PC-19A لدم راشف  لرتنک  دیلک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
تعنص قرب و  هدننک  هضرع  عجرم  لامآ  تعنص  ورشیپ  هدنزاس  عجرم  یتعنص  ریش  دربراک   in 12 زیاس  VA70 لدم یکیرتکلا  یشخرچ  لماک  کرحم  الاک :  مان 

سانیپسا
ددع 5 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تخادرپ هیلخت  لمح و  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هاگشهوژپ ) هژورپ  یکشزپنادند ، هدکشناد  بنج  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Sorin یناپمکزا  S3 لدم هیر  بلق و  پمپ  اب  راگزاس  ینفئک 23-24-40  ( level sensor) حطس صیخشت  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897001710 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدننک  هضرع  عجرم   STOCKART SORIN GROUP هدنزاس عجرم  دک 548-521-75  بلق  یحارج  دربراک  روسنس  لول  هدنرادهگن  عون  لوژام  الاک :  مان 

تشادهب
ددع 1 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعب لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت  تسا -  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب -  یم  ههام  هس  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  یمسر  شورف  روتکاف  هئارا  دشاب -  یم  هدنشورف 

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

82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بلق بلق یحارج   یحارج دربراک   دربراک روسنس   روسنس لول   لول هدنرادهگن   هدنرادهگن عون   عون لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 140140

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  اقیقد  رفیام (  ناوخ  تراک  اب  هارمه  هرهچ  بایغ  روضح و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091871000117 زاین :  هرامش 

کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا   زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

فیرش متسیس  دیپس  یروانف 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/11 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ لیاف  قبط  اقیقد   ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنشورف  هدهع  هب  ( یضاقتم رابنا  ) دصقم ات  ( هدنشورف ) ادبم زا  لمح  هنیزه 

 ( تسا هدیدرگ  جرد  هناماس  رد  سامت  هرامش   ) دوش لصاح  سامت  ینف  سانشراک  اب  ماهبا  عفر  یارب  هناماس  رد  تمیق  جرد  زا  لبق  امتح 
دشابیم هباشم  دکناریا 

6378111484 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  کی  هقطنم  هوکنایم  هیدیما  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52653720-061  ، 52654242-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52652815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: 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

5798881proximotor هحفص 105)نیمات روسنس  ( روسنس

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

5798951TOXIC GAS DETECTOR(42 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نژوردیه5799316 هحفص 91)روسنس  روتکتد  ( روتکتد

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

یالاک5799502 یهدهاشم  تهج  دشابیم ) هباشم  دکناریا   ) Gas Alert Extreme O2 sensor
.ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  یتساوخرد 

هحفص 10) قیرح  ( قیرح

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

یکیرتکلا5799858 کرحم  دیارپ -  روتاربراک  بآ  ترارح  هجرد  روسنس  فیعض -  راشف  لرتنک  ولبات 
یشخرچ لماک  کرحم  راشف -  لرتنک  دیلک  ناسراوه -  دربراک  هعطق  تاتسومرت  روتارنژ - 

یکیرتکلا

هحفص 105) روسنس  ( روسنس

ناوخ ناوخ تراک   تراک اباب   هارمه   هارمه هرهچ   هرهچ بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 141141

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

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

بلق5799909 یحارج  دربراک  روسنس  لول  هدنرادهگن  عون  هحفص 105)لوژام  روسنس  ( روسنس

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

ناوخ5799928 تراک  اب  هارمه  هرهچ  بایغ  روضح و  هحفص 105)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

انزا ناتسرهش  (ع ) یلع ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا کرادم  روتکاف و  شیپ  یراذگراب  / دشابیم تسویپ  گرب  کی  / یناشنشتا بآ و  هریخذ  عبنم  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091136000031 زاین :  هرامش 

انزا یلع ع  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا لرتنک  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   BECK یتراجت مان   DPS930.84 لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

انزا رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا کرادم  روتکاف و  شیپ  یراذگراب  / دشابیم تسویپ  گرب  کی  / یناشنشتا بآ و  هریخذ  عبنم  یزادنا  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6871831133 یتسپ :  دک  ع ، )  ) یلع ماما  ناتسرامیب  ماما  یوک  انزا  انزا ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43428863-066  ، 43421993-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43421997-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: 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

5798630 ... لوژام و یرطاب ،  چیئوس ،  نادرگ ،  نیبرود  هحفص 80)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5798632 مالعتسا  حرش  قبط  لوژام و ...  یرطاب ،  چیئوس ،  نادرگ ،  نیبرود  هحفص 80)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هحفص 48)چیئوس5798830 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتراک5798959 روسناسآ  یاهمتسیسیتسش  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 77) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تینوی5799227 کر 42 هاگتسد -  دادعت 4  هب  ( WS-C2960X-48FPD-L(POE وکسیس هحفص 48)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

میظنت میظنت لباق   لباق چیئوس   چیئوس رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 142142

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

میظنت5799350 لباق  چیئوس  هحفص 109)رشرپ  چیئوس  ( چیئوس

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

ددع5799935 یچیئوساج 18 گت  راد 50 شخ  سلنتسا  لیتسا  اتنپ   ) یتراک روسناسآ  یاهمتسیسیتسش  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 77) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضاقت 0050645 هرامش  .تسویپ  یاضاقت  رد  جردنم  ینف  تاصخشم  قبط   bailey دنرب اب  راشف  چوس  ددع   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034003965 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماس رذآ  قیقد  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ضویع  یتراجت  مان   PS-HT1 لدم یکیناکم  ورتکلا  راشف  چوس  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/26 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات اب  الاک  لمح  هنیزه  .دندرگ  یم  لاطبا  ینف  کرادم  دقاف  تاداهنشیپ  .ددرگ  هئارا  تسویپ  یاضاقت  ساسا  رب  یتسیاب  یلام  ینف  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنوش هدهاشم  تسویپ  یاهلیاف  .ددرگ  جرد  تاداهنشیپ  رد  اضاقت  رهامش  افطل  .دشابیم  اضاقت 0050645  هرامش  .تسا  هدننک 

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

83768037-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیناکم یکیناکم ورتکلا   ورتکلا راشف   راشف چوس   چوس ناونع : : ناونع 143143

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  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 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلوولیک سنارت 230/132/20 چوس  رترویاد  چوس و  روتکلس  زا  لاکشا  عفر  یلخاددیدزاب و  دروم  کی  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ مرف  قبط  نایرومزاج  تسپ   MVA 120/70/50

1101001406000078 زاین :  هرامش 
نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

هدوب یمازلا  تمیق  داهنشیپ  هارمهب  هناماس  قیرط  زا  یراذگراب  تسویپ و  طیارش  تاصخشم و  ءاضما  رهم و  تمیق و  داهنشیپ  مرف  لیمکتو  هعلاطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفرگ دهاوخن  رارق  یسررب  دروم  تسویپ  کرادم  دقاف  داهنشیپ  و 

7614653143 یتسپ :  دک  سدقم ،  عافد  هزوم  یوربور  روپسابع - دیهش  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32738002-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32738032-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: 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

یکیناکم5798436 ورتکلا  راشف  هحفص 110)چوس  چوس  ( چوس

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

تینوی5799227 کر 42 هاگتسد -  دادعت 4  هب  ( WS-C2960X-48FPD-L(POE وکسیس هحفص 48)چوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چوس5799242 رترویاد  چوس و  روتکلس  زا  لاکشا  عفر  یلخاددیدزاب و  دروم  کی  تایلمع  یارجا 
سنارت

هحفص 110) چوس  ( چوس

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

یتسویپ5799808 تاصخشم  قبط  هکبش  هیال 3  تروپ  چوس 48 و 40  هحفص 48)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

مالعتسادانسا5799849 ساسارب  CTC زکارم یکدی  تازیهجت  ملق  27 هحفص 48)دیرخ هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

سنارت سنارت چوس   چوس رترویاد   رترویاد وو   چوس   چوس روتکلس   روتکلس زازا   لاکشا   لاکشا عفر   عفر وو   یلخاددیدزاب   یلخاددیدزاب دروم   دروم کیکی   تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 144144

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

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

زا 120 ھحفص 111 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/n4kjh3dutm7kw?user=37505&ntc=5799242
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5799242?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یا هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهباچ بونج  هیحان  لاقتنا  روما  سنارفنک  نلاس  یریوصت   - یتوص متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000300 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/24 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب مدع  تروص  رد  تسیمازلا و  هناماس  رد  هدش  مالعا  یصوصخ  طیارش  قبط  هدش  هتساوخ  کرادم  تمیق و  زیلانآ  داهنشپ و  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  هدش  هتساوخ  کرادم  هئارادادرارق  دقع  نامز  رد  دودرم و  هطوبرم  داهنشیپ 

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 و 39 ،  نیب  هاگشناد  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137056-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: 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

سنارفنک5798482 نلاس  یریوصت   - یتوص متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 112)دیرخ ، توص  ( توص

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

...و5800019 ناوجون  کدوک و  ایوگ ، یتوص  باتک  هحفص 22)دیلوت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سنارفنک سنارفنک نلاس   نلاس یریوصت   یریوصت  - - یتوص یتوص متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 145145
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نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 09 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا تخاس  چنیا  روتینام 24  هاگتسد  دادعت 30  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005454000020 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
سیرتام هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  سیرتام  هدنزاس  عجرم   MSI یتراجت مان   PRO MP 242 P لدم  in 24 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مادقا تمیق  هئارا  هب  تبسن  هعلاطم  زا  سپ  دشاب ، یم  تسویپ  هب  مالعتسا  یمومع  طیارش  ینف و  تاصخشم  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن

3413685541 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  هب  هدیسرن  لاناک  زا  رتالاب  ییابابدیهش  نابایخ  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33241139-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241132-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050190000114 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225 GN لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 230 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یوضر ناسارخ  هپس  کناب  رابنا  ات  یربراب  هنیزه  / ههام 18 یتناراگ لقادح  /GDM-225JN لدم GPlus چنیا 22 روتینام / یناریا / هباشمدکناریا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ هپس کناب  باسح  هرامش  روتکاف و  شیپ  هئارا  / ههامکی روتکاف  هیوست  / دوشیم تدوع  هدنشورف  هنیزهابالاک  قباطت  مدع  تروص  رد  دشابیم و  هدنشورف  هدهعرب 

9176753673 یتسپ :  دک  یناقلاط 1 ،  شبن  دابآ  دمحا  نابایخ  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38462118-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38423096-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ناریا تخاس   تخاس چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام هاگتسد   هاگتسد   3030 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 146146

روتینام روتینام ناونع : : ناونع 147147
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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 11 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5798593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Monitor :GPLUS24 - GD245LN FHD - IPS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091579000300 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

دازآ هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدلگ  عیانص  هدنزاس  عجرم   GPLUS یتراجت مان   GDM-245LN لدم  in 24 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 
راهباچ

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم یتناراگ  یاراد  هدنشورف -  هدهعرب  عوجرم  ای  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09153030239

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38806050-051  ، 38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Monitor :GPLUS24 -  GD245LN FHD -  IPSMonitor :GPLUS24 -  GD245LN FHD -  IPS ناونع : : ناونع 148148
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تلم نازاسهب  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   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  جرشب  روتینام  رازفا و  تخس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201007016000015 زاین :  هرامش 

تلم نازاسهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دوشن هدز  تمیق  یلک  روتکاف  شیپ  رد  ددرگ  یرازگراب  روتکاف  شیپ  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام کی  تمیق  رابتعا 

دشابیم نارهت  لیوحت  لحم  دشابیم -  یدقن  دیرخ 
دشاب تساوخرد  دننامه  یتنراگ 

یرانچ دیعس   09124158399 رتشیب :  عالطا  تهج 

1959833551 یتسپ :  دک  پ 4 ،  ناگژم -  هچوک  یبونج -  یجابید  خ  تلود -  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27317306-021  ، 27317300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

27317312-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   رازفا   رازفا تخس   تخس ناونع : : ناونع 149149

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

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

زا 120 ھحفص 115 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7q78z9zxbk6rr?user=37505&ntc=5799077
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5799077?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیو سکیا  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034003980 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  یتراجت  مان   XL2020AL لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
نیشام عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   XVISION یتراجت مان   XK2030H لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا  یاه 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  لودج  ساسارب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  یرازگراب  هصقانم و  رد  تکرش  تهج  دشاب  یم  هباشم  تسین و  یلصا  الاک  زاین  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  ازجم  تروص  هب  داتس  هناماس  رد  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  یرازگراب  دامن  مادقا 

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

83762170-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژیو نژیو سکیا   سکیا روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 150150
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درادناتسا یلصا  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  روتینام  / سوم دربیک /  سیک / لماش  لماک  هنایار  متسیس  هاگتسد  دیرخ 8 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راد تنامض 

1101091936000420 زاین :  هرامش 
ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( GAMA(B-2039 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب زکرم  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیق  سابع  ردنب  رد  میقم  یاراد  یاهتکرش  ایو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
این قیدص  نفلتو 09173698144 دشاب  یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  کی  یتخادرپو  هدننک  نیمات 

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: 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

ناریا5798350 تخاس  چنیا  روتینام 24  هاگتسد  هحفص 112)دادعت 30  روتینام  ( روتینام

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

هحفص 112)روتینام5798535 روتینام  ( روتینام

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

5798593Monitor :GPLUS24 - GD245LN FHD - IPS(112 هحفص روتینام  ( روتینام

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

سنمیز5798872 لرتنک  متسیس  یلنپ  هحفص 33)روتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

روتینام5799077 رازفا و  هحفص 112)تخس  روتینام  ( روتینام

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

ناتسا5799205 زاگ  تکرش  گنیروتینام  متسیس  یرادهگن  هحفص 33)ریمعت و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نژیو5799498 سکیا  هحفص 112)روتینام  روتینام  ( روتینام

درادناتسا درادناتسا یلصا   یلصا تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط روتینام   روتینام // سوم سوم دربیک /  /  دربیک سیک / / سیک لماش   لماش لماک   لماک هنایار   هنایار متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد 88 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
راد راد تنامض   تنامض

151151
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاصخشم5799545 قبط  روتینام  / سوم دربیک /  سیک / لماش  لماک  هنایار  متسیس  هاگتسد  دیرخ 8
راد تنامض  درادناتسا  یلصا  تسویپ  تسیل 

هحفص 112) روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسرل یزکرم و  ناتسا  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگ تمیق  ماگنه  افطل  ( . dispatcher) هطوبرم رازفا  مرن  نینچمه  دشاب  یم  رظن  دروم  یالاک  هب  طوبرم  اقیقد  اهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هتفرگ  رظن  رد  رازفا  مرن  هنیزه 

1101095126000020 زاین :  هرامش 
ناتسرل یزکرم و  ناتسا  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک   HHB SOLUTION یتراجت مان   T35 لدم  W 0/2 ناوت  MHz 2100 سناکرف ییویدار  یتسد  لمح  لباق  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 
نیون رصع  رتسگ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   HHB SOLUTION هدنزاس عجرم 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   HHB SOLUTION یتراجت مان   MHz 2100 سناکرف  W 0/2 ناوت  M5 لدم ییوردوخ  ییویدار  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 
نیون رصع  رتسگ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   HHB SOLUTION هدنزاس

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  هئارا  وددرگ  ظاحل  زین  هطوبرم  رازفا  مرن  تمیق  افطل.هدنشورف  اب  بصن   . هدنشورف اب  لمح  هنیزه.نارجاهم  رهش  کارا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعلاطم  همیمض  لیاف.دشاب  یم  یمازلا 

3991966676 یتسپ :  دک  دالیم 10 ،  نابایخ  یوربور   B هقطنم هاگشیالاپ  کرهش  نارجاهم  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38622055-086  ، 38626450-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38626452-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییوردوخ ییوردوخ ییویدار   ییویدار میس   میس یبیب   هدنتسرف   هدنتسرف هدنریگ   هدنریگ ییویدار -  -  ییویدار یتسد   یتسد لمح   لمح لباق   لباق میس   میس یبیب   هدنتسرف   هدنتسرف هدنریگ   هدنریگ ناونع : : ناونع 152152
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زردوگیلا ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5799661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب روتکاف  امتح  ) تسویپ تسیل  قبط  زردوگیلا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  تهج  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دوش

دشاب یم  ههام  هس  تخادرپ 
1201091099000024 زاین :  هرامش 

زردوگیلا ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
( دوش یراذگراب  روتکاف  امتح  ) تسویپ تسیل  قبط  زردوگیلا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  تهج  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ  - 

دشاب یم  ههام  هس  تخادرپ 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

دادعت  21 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زردوگیلا رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6861819341 یتسپ :  دک  زردوگیلا ،  تشادهب  هکبش  یلحاس  خ  زردوگیلا ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43344965-066  ، 43322161-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43325598-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5798323Icewarp رازفا مرن  سنسیال  هحفص 22)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

روتکاف5798380 شیپ  رازفا  طابترا  سراپ  تکرش  یتناراگ  اب  تسویپ  قباطم  یتینما  تازیهجت  افطل 
.نونمم دیئامن  لاسرا  هیدوعسم  هبعش  تهج 

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کتنامیس5798494 سوریو  یتنآ  هلاسکی  هحفص 22)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5798505، هباشم یباختنا  یالاک  دک.تسویپ  تاصخشم  قبط  یرامآ  عماج  رازفا  مرن  هخسن  کی 
.تسیمازلا هدش  لیمکت  مرف  یراذگراب  دنربرکذ و 

هحفص 42) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نیمات5798763 اب  یربراب  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ تساوخرد  قبط  لاوریاف  سنسیال 
ههام ود  تخادرپ  / هدننک

هحفص 22) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلاس5798882 هس  ینابیتشپ  هارمه  هب  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  سنسیال  دیرخ  یفیک  یبایزرا  هحفص 5)ناوخارف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( دوش دوش یراذگراب   یراذگراب روتکاف   روتکاف امتح   امتح )) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط زردوگیلا   زردوگیلا ناتسرهش   ناتسرهش نامرد   نامرد وو   تشادهب   تشادهب هکبش   هکبش تهج   تهج یرتویپماک   یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   ههام   ههام هسهس   تخادرپ   تخادرپ
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تیگیتروف5799147 سنسیال  هحفص 22)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5799155(HIS  ) یناتسرامیب تیریدم  دنمشوه  هناماس  هحفص 22)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاسون5799180 یزاسرهش و  عماج  ازفا  مرن  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 22)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دارالپ5799230 ددرت  تبث  ناوخ و  کالپ  رازفا  مرن  سنسیال و  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  هحفص 22)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ییویدار5799318 میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  ییویدار -  یتسد  لمح  لباق  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ 
ییوردوخ

هحفص 118) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

شیوداپ5799326 سوریو  یتنآ   corporate هخسن هحفص 22)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسیل5799661 قبط  زردوگیلا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  تهج  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ 
دشاب یم  ههام  هس  تخادرپ  دوش ) یراذگراب  روتکاف  امتح  ) تسویپ

هحفص 118) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یزاس5799691 نما  تازیهجت  هحفص 22)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس 57997652022 زودنیو  هحفص 22)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلاس5799803 کی  شیوداپ  سوریو  یتنآ   corporate هخسن هحفص 22)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینامزاس5800035 سوریو  یتنآ  ناونع  سنسیال   dvd رازفا مرن  هحفص 22)هتسب  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

رتکد5798792 ناتسرامیب  یریوصت  تراظن  متسیس  یرادهگن  سیورس و  ریمعت ،  ءاهب  مالعتسا  طیارش 
یهاشنامرک دمحم 

هحفص 80) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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