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

( یهگآ دادعت 9  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 8  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 12

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 15

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 20

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

140 1140 1 نابآ   نابآ   11 هبنشکی   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 

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
((2222))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((3030))

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

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

زا 44 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 26

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 28

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 22

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 29

( 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 1  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

( 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 2  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

( یهگآ دادعت 5  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) لاووئدیو  " 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   99 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناردنزام ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/7/30  دانسا  تفایرد   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نیما  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839454 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/08/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  زکرم  زج  هب  ناردنزام  ناتسا  یتبث  یاهدحاو  یتبث  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ  متسیس  داجیا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 34.936.800.000 

اه تکرش  یکناب -  همان  تنامض  ای  یزکرم  یلم  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  دقن  هجو  زیراو  لایر  هدرپس 1.750.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب تاعالطا  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  هبتر 4  کیتامروفنا و  یاروش  زا  ینابیتشپ  دیرگ و  یاراد  لقادح  یتسیاب 

لوا  هقبط  لک  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ
نارادساپ راولب  یراس  امرفراک  یناشن  هرادا  سردآ 

01133356842 - 01133362301 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتبث یتبث یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ متسیس   متسیس داجیا   داجیا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 11

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

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  تدم 8 هب  مود  تبون  یهگآ  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناروآون  :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 15:30 ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/08/22

5839530 :: هرازه هرازه خروم 1401/08/23دکدک   هبنشود  زور  تعاس 8:15   - 1401/08/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تیریدم یناکم  تاعالطا  هناماس  رد  رباعم  ییانشور  فیعض و  راشف  هکبش  یداع ، نیکرتشم  تاعالطا  تبث  تشادرب و  هصقانم : زا  یرصتخم  حرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کارا ناتسرهش  قرب  عیزوت 

.دشابیم لایر  هصقانم 16٫270,000,000  یدروآرب  غلبم 

تنامض یکناب ،  همان  تنامض  تروص  هب  ار  قوف  غلبم  تسیابیم  نارگ  هصقانم  دشابیم ، لایر   1٫313٫500٫000 غلبم هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش یراج  باسح  هب  هجو  زیراو  ای  یکناب  هدش  نیمضت  کچ  عیزوت ، تکرش  یلام  روما  طسوت  هدش  دات  یعطق  تابلاطم  صلاخ  یهاوگ  رگ ، همیب  تاسسوم  همان 

.دنیامن هئارا  کارا  ینیمخ  ماما  هبعش  ناریا  رهم  هنسحلا  ضرق  کناب  یزکرم  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  مان  هب   70181111331194
ادهش نادیم  هبعش  هرامش 0101852918003  هب  تارداص  کناب  رهپس  هجو  رد  یزیراو  شیف  لایر  غلبم 500000  : دانسا شورف  غلبم 

ینابیتشپ  روما  ردص ، یسوم  ماما  نابایخ  کارا ،  : یناشن  :: سردآ سردآ
هناخریبد دحاو  یزکرم  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  ردص ،  یسوم  ماما  نابایخ  ییاراد ، نادیم  کارا ، : ییاشگزاب لیوحت و  لحم 

یزکرم ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  سنارفنک  نلاس  ییاشگزاب  لحم 

08633245248  - 02141934  - 08632228038-08632226033 :: 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

دنلب 2 دیب  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود -  تبون  لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

53/129/009 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زور تسایس   :: عبنم تعاس 11عبنم  - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839532 :: هرازه هرازه تعاس 13دکدک    - 1401/08/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 رد  دنلب  دیب  زاگ  شیالاپ  تکرش  رورس  قاتا  هداد  زکرم  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تعاس 12  1401/07/14 راشتنا :  خیرات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاسیسات تازیهجت و  ای  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هنیمز  یعامتجا د ر  هافر  راک و  نواعت  هرادا  تیحالص  ندوب  اراد 

دنلب دیب  زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار  ناهفصا -  هداج  رتمولیک 33  ناتسزوخ -   :: سردآ سردآ

:: 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

قرب قرب عیزوت   عیزوت تیریدم   تیریدم یناکم   یناکم تاعالطا   تاعالطا هناماس   هناماس ردرد   رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور وو   فیعض   فیعض راشف   راشف هکبش   هکبش یداع ، ، یداع نیکرتشم   نیکرتشم تاعالطا   تاعالطا تبث   تبث وو   تشادرب   تشادرب ناونع : : ناونع 22

رورس رورس قاتا   قاتا هداد   هداد زکرم   زکرم ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 44 ھحفص 6 
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ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/8/5هرامش هبنشجنپ  زور   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دزی باتفآ   :: عبنم خروم 1401/8/17عبنم هبنش  هس  زور   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839645 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک   خروم 1401/8/18  هبنشراهچ  زور   - 1401/08/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ یرادا و  یاهرازفا  مرن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  دحاو  ناریا  درادناتسا  یلم  نامزاس  درادناتسا  نادیم  یتعنص  رهش  جرک   :: سردآ سردآ

85193768-88969737-02141934-02632861058 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

6-1401  / :: ب یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زبس هخاش   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 16   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839794 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 10   - 1401/08/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یروهمج یزکرم  همیب  یارب  یکسرپسک  یتینما  یاه  هناماس  شزومآ  ینابیتشپ و  یدنبرکیپ ، بصن ، سنسیال ، دیرخ  هب  طوبرم  روما  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا یمالسا 

تکرش زا  موینیتالپ  لقادح  یگدنیامن  حطس  تاعالطا و  لدابت  پیلوت و  یاضف  تینما  هنیمز  رد  روشک  کیتامروقنا  یلاع  یاروش  ات 4  هبتر 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکسرپسک 

لایر  3/000/000/000 نیمضت : 

تالماعم نویسیمک  هناخریبد  مجنپ  هقبط  همیب -  جرب  میرم -  نابایخ  ششبن  الدنام -  نوسلن  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir-www.centinsur.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

ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یرادا   یرادا یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

یاه یاه هناماس   هناماس شزومآ   شزومآ وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یدنبرکیپ ، ، یدنبرکیپ بصن ، ، بصن سنسیال ، ، سنسیال دیرخ   دیرخ هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 44 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/y22ehsj86g2qc?user=37505&ntc=5839645
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5839645?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wj32uqxray3ks?user=37505&ntc=5839794
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5839794?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

2001093228000174 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840009 :: هرازه هرازه :: 1401/08/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراجاغآ  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  تارادا  یخسن  تاعالطا  دانسا و  نکسا  یربهار و  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراجاغا  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

(MainFrame ریغ یاه  هایار  هئارا  دیلوت و  تیلاعف  هنیمز  ) کیتامروفنا هتشر  هبتر 4  لقادح  ربتعم  همانیهاوگ  یاراد  دیاب  نایضاقتم  - 1 تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
دنشاب یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ،  هرادا  زا  ربتعم  ینمیا  تیحالص  دیئات  همانیهاوگ  هجدوب و  همانرب و  نامزاس  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هناخریبد  زا 

دنشاب ناریا  تفن  یلم  تکرش  اواف  هزوح  رد  تیلاعف  تهج  یتینما  زوجم  یاراد  دیب  نایضاقتم  - 2
 A4،A5،A3 هحفص  3867000 دادعت نکسا  یرازفا  - تخس  رورس  دیرخ  هناماس و  رارقتسا  یربهار و  -3

17,959,000,000 یلام :  دروآرب 

 600,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   897,950,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/11/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نفلت نامتخاس 300 - یتعنص -  ریغ  هطوحم  تفن -  راولب  هیدیما -  ناتسزوخ -   ، 6373193935 یتسپ :  دک  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
06152632703

:: 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

یالاک هیهت  تخاس و  تیریدم  یصصخت  ردام  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( باكتاس  ) قرب بآ و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور  تعاس 19   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تعنص رابخا   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 10   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840067 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 11   - 1401/09/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش یا و  هنایار  تازیهجت  اه و  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نشو یدمحا ر  دیهش  نامتخاس  ورین -  هاگشهوژپ  نامداد -  دیهش  راولب  یاهتنا  سدق -  کرهش  نارهت -   :: سردآ سردآ

ینف 207 هزوح  یلخاد 151و 300و 305   02188369337 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یخسن یخسن تاعالطا   تاعالطا وو   دانسا   دانسا نکسا   نکسا وو   یربهار   یربهار تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا   140 1/002 1140 1/002 1 // جآجآ هرامش  مم  مم   هرامش هصقانم   هصقانم یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
یراجاغآ یراجاغآ زاگ   زاگ وو   تفن   تفن یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب تکرش   تکرش تارادا   تارادا

66

هکبش هکبش وو   یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت وو   اهاه   متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 44 ھحفص 8 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5839975(LPG  ) عیام زاگ  گنیرتیم  دیکسا  یزادنا  هار  نویساربیلاک و  یرازفا ، مرن  صقاون  هحفص 9)عفر  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5840035(LPG  ) عیام زاگ  گنیرتیم  دیکسا  یزادنا  هار  نویساربیلاک و  ، یرازفا مرن  صقاون  هحفص 9)عفر  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشکی 1401/08/19هرامش زور  تعاس 10  زا   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاسات 19

داصتقا شقن   :: عبنم تعاسات 9عبنم  - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839699 :: هرازه هرازه 9/30دکدک   تعاس  - 1401/08/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رادقم 180000 هب  رتمیلیم  یلا 315  یاهزیاس 63  رد  نلیتا  یلپ  یاه  هلول  لیوحت  هیلخت و  یسرزاب ، شیامزآ و  یزادناراب ، لمح و  یریگراب ، هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ششوپ تحت  یاهاتسور  اهرهش و  هب  یناسربآ  تهج  برش  بآ  یاهرادناتسا  ینف و  تاصخشم  اب  قباطم  مرگ  ولیک 

نیوزق ناتسرهش  رایوز  یاتسور  ژاپمپ  هاگتسیا  یبعکم و  رتم  ینتب 500  نزخم  ثادحا 
بالضاف با و  تکرش  رابنا  لحم  رد  یبعکم  رتم  یزلف 50  هیال  یسکوپا 5  هتخاس  شیپ  نزخم  باب  لیوحت 13  هیلخت و  یسرزاب  شیامزآ و  لمح  یریگراب  نیمات 

نیوزق ناتسا 
کیبا رهش  با  تقوم  هناخ  هیفصت  هلوس  بصن  تخاس و 

یهگا لصا  رد  لماک  حرش  ...و 

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

هرامش 4 مجنپ  ناتسلگ  هچوک  یا  هنماخ  ...ا  تیا  راولب  یادتبا  رصعیلو  هارارهچ  نیوزق   :: 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

رتم رتم   500500 ینتب   ینتب نزخم   نزخم ثادحا   ثادحا -- نلیتا نلیتا یلپ   یلپ یاه   یاه هلول   هلول لیوحت   لیوحت وو   هیلخت   هیلخت یسرزاب ، ، یسرزاب وو   شیامزآ   شیامزآ یزادناراب ، ، یزادناراب وو   لمح   لمح یریگراب ، ، یریگراب هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع
...وژاپمپ ...وژاپمپ هاگتسیا   هاگتسیا وو   یبعکم   یبعکم

88

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   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   مایاهرامش یانثتسا  هب  هزور  همه  تیاغل 1401/08/15   1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یرادا تاعاس  رد  لیطعت 

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 12عبنم ات  رثکادح  :: 1401/08/17 و 1401/08/18 و  اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839882 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 9   - 1401/08/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  لایر -  غلبم 1.500.000  دانسا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یوربور یلامش  قارشا  یادتبا خ  نارمچ  لپ  هب  هدیسرن  نارمچ  دیهش  هارگرزب  ناهفصا  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  هزوح  یرادا  تاعاس  رد  تفایرد :  :: سردآ سردآ
نامیپ  هرادا  مود  نارمچ ط  دیهش  گنیکراپ 

کیفارت لقن و  لمح و  تنواعم  هزوح  تسارح  هناخریبد  لیوحت :
کیفارت لقن و  لمح و  تنواعم  ییاشگزاب :

یلخاد 207 و 217 :: 031-32200242 و 031-32200243  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

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

لوا تبون  راکنامیپ  ییاسانش  یهگا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MO-1400104 :: یهگآ یهگآ هرامش   نالعاهرامش هحفص  هب  لاسرا  خیرات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/08/15: دانسا تفایرد  تلهم  ، 1401/08/01: یمومع

داصتقا یایند   :: عبنم یراذگرابعبنم ) مالعتسا خساپ  لاسرا  تلهم   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/08/29 (: ناریا داتس  هناماس  رد  دانسا 

5839975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(LPG  ) عیام زاگ  گنیرتیم  دیکسا  یزادنا  هار  نویساربیلاک و  یرازفا ، مرن  صقاون  عفر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ناراکنامیپ ینمیا  تیحالص  یهاوگ  یراکنامیپ و  تیحالص  همانیهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 79153-19744 دک  فکمهه  قبط  ایرآ  نامتخاس  کالپ  ینیمخ  یفطصم  راولب  هاگشناد ، راولب  یلامش ، رهشلگ  سابعردنب ، ناگزمره ، : سردآ  :: سردآ سردآ

07691091081  - 07138173430 یلخاد 148-147 -   07138318881 :: نفلت :: WWW.LORC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

07138318882 :: سکف :: lavantenders@lorc.irسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فلخت فلخت تبث   تبث یاه   یاه هناماس   هناماس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

(( LPGLPG  ) ) عیام عیام زاگ   زاگ گنیرتیم   گنیرتیم دیکسا   دیکسا یزادنا   یزادنا هار   هار وو   نویساربیلاک   نویساربیلاک یرازفا ، ، یرازفا مرن   مرن صقاون   صقاون عفر   عفر ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 44 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uxvqzvff88lrq?user=37505&ntc=5839882
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ناوال تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093769000166 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 MO-1400104 ینامیپ روما  ماجنا  تحت  ( LPG  ) عیام زاگ  گنیرتیم  دیکسا  یزادنا  هار  نویساربیلاک و  ، یرازفا مرن  صقاون  عفر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

کالپ 0، ینیمخ ، یفطصم  راولب  هاگشناد ، راولب  یلامش ، رهشلگ  سابعردنب ، ناگزمره ،  ، 7915319751 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
(071  ) 38318882  : سکاف ، 07691091081 و 07137173430  - ( 148-147  ) یلخاد  07138318881: نفلت فکمه ، هقبط  ایرآ ، نامتخاس 

:: 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

ناهفصا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تعنص ناهج   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840089 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/08/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا رهش  دنمشوه  لقن  لمح و  یاه  هناماس  یکدی  تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

نامیپ هرادا  مود -  هقبط  نارمچ -  دیهش  گنیکراپ  یوربور  یلامش -  قارشا  نابایخ  یادتبا  نارمچ -  لپ  هب  هدیسرن  نارمچ -  دیهش  هارگرزب  ناهفصا -   :: سردآ سردآ

یلخاد 210و 223 :: 32200242 و 32200243  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

(( LPGLPG  ) ) عیام عیام زاگ   زاگ گنیرتیم   گنیرتیم دیکسا   دیکسا یزادنا   یزادنا هار   هار وو   نویساربیلاک   نویساربیلاک ،، یرازفا یرازفا مرن   مرن صقاون   صقاون عفر   عفر ناونع : : ناونع 111 1

دنمشوه دنمشوه لقن   لقن وو   لمح   لمح یاه   یاه هناماس   هناماس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق 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 44 ھحفص 11 
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دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  هارمه  هب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5840135 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکدی مزاول  هارمه  هب  کیتاموتا ) پمپ  سیرگ   ) لیر حطس  راکناور  یاههاگتسد  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، دیرخ ، هصقانم  لوا  دیدجت  عوضوم : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  72٫000٫000٫000: دروآرب غلبم  دهشم  یرهشراطق  یرادرب  هرهب  تکرش 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.rrk.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   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

موس تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمالسا یروهمج   :: عبنم خرومعبنم تعاس 19   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ینامحر دیهش   ) جدننس تفن  رابنا  نزاخم 1 و 2 و 4  گنیموف  گنیلوک و  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یزیر همانرب  تیریدم و  نامزاس  یکیناکم  تاسیسات   5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  سردآ   :: سردآ سردآ

:88969737 و 85193768 نارهت مان  تبث  رتفد   - 33780424-087 :: نفلت نفلت
021 سامت 41934 - زکرم 

shana.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   88 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تکرش تکرش یکدی   یکدی مزاول   مزاول هارمه   هارمه هبهب   کیتاموتا ) ) کیتاموتا پمپ   پمپ سیرگ   سیرگ  ) ) لیر لیر حطس   حطس راکناور   راکناور یاههاگتسد   یاههاگتسد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1313

گنیموف گنیموف وو   گنیلوک   گنیلوک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 44 ھحفص 12 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

0148210100072DT1 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  ناوخارف  یهگآ  جرد  خیرات  زا  زور  تدم 14  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ندمت دهم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروبیک سوم و  هارمهب  رتویپماک  هاگتسد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
MAINBOARD:GIGABYTE OR ASUS PRO H610M

CPU:INTEL 13 12100 BOX STORAGE:GIGABYTE NVME SSD M.2 2280 512GB
RAM:CORSSAIR VENGEANCE 3600 8G POWER SUPPLY:GIGABYTE P450B

CASE:GREEN AVA KEYBOARD & MOUSE:GREEN GKM-305

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

:: سردآ سردآ

23911-341-061 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا شقن   :: عبنم خرومعبنم هبنشکیزور  تعاس 12  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی ماع  هصقانم  قیرطزااردوخ  زایندروم  ناجدوس » رهش   ftth حرط یارجا   » دراد رظن  رد  یرایتخب ) لاحمراهچ و  هقطنم   ) ناریا تارباخم  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامنراذگاو یا  هلحرم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت WWW.TCI.IR و WWW.chb.tci.irنفلت  : :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروبیک دروبیک وو   سوم   سوم هارمهب   هارمهب رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1515

رهش رهش   ftthftth حرط   حرط یارجا   یارجا 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 44 ھحفص 13 
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ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092660000261 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840060 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رزراش  نفلت و  ویدار  ارتت و  هکبش  یریگ  هزادنا  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

یزکرم نامتخاس  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هللا  هکلف  ناراسچگ   ، 7581873849 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
روپرفص 07431921130 دیرخ  سانشراک  تاصقانم 07432220503  نویسیمک 

:: 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

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092660000260 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگدورف  زاورپ  ییویدار  طابترا  رویسنارتدیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

یزکرم نامتخاس  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هللا  هکلف  ناراسچگ   ، 7581873849 یتسپ :  دک  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
دیرخ 07431921130 سانشراک  تاصقانم 07432220503  نویسیمک 

:: 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

رورس5839532 قاتا  هداد  زکرم  هحفص 5)ثادحا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هناماس5839794 شزومآ  ینابیتشپ و  یدنبرکیپ ، بصن ، سنسیال ، دیرخ  هب  طوبرم  روما  یراذگاو 
یاه

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

رزراش رزراش وو   نفلت   نفلت ویدار   ویدار وو   ارتت   ارتت هکبش   هکبش یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا تازیهجت   تازیهجت یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1717

هاگدورف هاگدورف زاورپ   زاورپ ییویدار   ییویدار طابترا   طابترا رویسنارت   رویسنارت یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 44 ھحفص 14 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bkueegbw9y6xc?user=37505&ntc=5840060
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

هکبش5840067 یا و  هنایار  تازیهجت  اه و  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دنمشوه5840089 لقن  لمح و  یاه  هناماس  یکدی  تاعطق  هحفص 9)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

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

2001003205000090 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839957 :: هرازه هرازه :: 1401/08/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نازبدور  یردنلق - یاهعطاقت  حالصا  یزاس و  نمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نازبدور  یردنلق - یاهعطاقت  حالصا  یزاس و  نمیا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
29,425,166,622 یلام :  دروآرب 

لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/11/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رنهاب نادیم  هب  هدیسرن  تخرد  رازه  هچوک  دازنکاپ  راولب  دزی   ، 8916976951 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

فلخت5839882 تبث  یاه  هناماس  یکدی  تاعطق  هحفص 9)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دنمشوه5840089 لقن  لمح و  یاه  هناماس  یکدی  تاعطق  هحفص 9)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

اهعطاقت اهعطاقت حالصا   حالصا وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 44 ھحفص 15 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک -  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/54 :: یهگآ یهگآ هرامش   19هرامش تعاس  - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تعنص ناهج   :: عبنم 8عبنم تعاسات  - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجریس تلوولیک  تسپ 700  ینوماریپ  دنمشوه  کینورتکلا  تظافح  هناماس  شزومآ  یزادنا و  هار  ارجا  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.krec.co.ir http://iets.mporg.ir ونفلت تیاسبو تیاسبو
WWW.Tavanir.org.ir

:: 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

فلخت5839882 تبث  یاه  هناماس  یکدی  تاعطق  هحفص 9)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دنمشوه5840089 لقن  لمح و  یاه  هناماس  یکدی  تاعطق  هحفص 9)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دنمشوه دنمشوه کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار ارجا   ارجا بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 44 ھحفص 16 
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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 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

5839593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  امن  بطق  ضیوعن  هنانیهاوگ و  رودص  تست و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002131 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  VERITAS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   8x5 ههام تروپاس 12  اب  تاعالطا  یزاس  کچوک  ناکما  همانیهاوگ  دیدمت  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع 
هخسن 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تفارد  دات و  زا  سپ  هام  تخادرپ 2  تیولوا 2 - رد  رهشوب  رد  ناگدنشورف  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33553731-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط امن   امن بطق   بطق ضیوعن   ضیوعن وو   هنانیهاوگ   هنانیهاوگ رودص   رودص وو   تست   تست ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره 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

5839893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب   Corporate هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030063000105 زاین :  هرامش 

ناگزمره ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یرازفا مرن  هدنزاس  عجرم  زادرپ  نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1   Corporate هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

زادرپ نما 
ددع 6250 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج تادنتسم  شیپ و  هیارا  .  Corporate هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09179370913 سامت هرامش  دشابیم  یمازلا  دادرارق  دقع 

7916613885 یتسپ :  دک  قباس ،  یرادناتسا  بنج  نارمچ -  دیهش  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333280-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337932-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اداکسا5839582 هکبش  یزاس  نما  یزاس و  مواقم  یتینما ،  یبایزرا  تهج  هرواشم  تامدخ  ماجنا 
هناماس تسویپ  لیاف  قباطم  یتعنص 

هحفص 18) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

CorporateCorporate هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ ینامزاس   ینامزاس سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 2222

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس تسویپ  لیاف  قباطم  یتعنص  اداکسا  هکبش  یزاس  نما  یزاس و  مواقم  یتینما ،  یبایزرا  تهج  هرواشم  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005070000037 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
طوبرم ینف  یاههرواشم  یسدنهم و  یرامعم و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هتفرگ  سامت   81752696 یکلملادبع یاقآ  ای  یگیبزورون  مناخ  هطوبرم  ناسانشراک  اب  رتشیب  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  تسویپ  لیاف  قباطم  یتساوخرد  اه ی  همان  یهاوگ  هئارا  یاضما و  رهم ،   ، لیمکت

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

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

88966324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839606 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قباطم  سنمیز  متسیس  لرتنک  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092416000353 زاین :  هرامش 
نایسراپ زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ زاگ  یالاک  یناگرزاب و  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   TYPHOON یتراجت مان   SGT-100 لدم یزاگ  نیبروت  مور  لرتنک  هلصفنم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 3 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
رهم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسیمازلا یلامو  ینف  داهنشیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
071-52112710-2711 071 - 52112704 نفلت : 

7445139611 یتسپ :  دک  یتسپ ،  قودنص  رهم  ناتسرهش  سراف  ناتسا  رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52112704-071  ، 52724134-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52726186-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماس هناماس تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم یتعنص   یتعنص اداکسا   اداکسا هکبش   هکبش یزاس   یزاس نما   نما وو   یزاس   یزاس مواقم   مواقم یتینما ،  ،  یتینما یبایزرا   یبایزرا تهج   تهج هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2323

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا قباطم   قباطم سنمیز   سنمیز متسیس   متسیس لرتنک   لرتنک تاعطق   تاعطق 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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

سراپ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش نیا  راشتنا  زا  سپ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5840027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ ناتا  لاصحتسا  دحاو  تیاسفآ  قرب  تسپ  یرارطضا  روتارنژ  لزید  یلرتنک  متسیس  یاقترا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

07737263879 :: نفلت :: www.parspc.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  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  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 17 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Nexans cate6 UTP Flock test With LSZH cover  : ینف هصخشم  اب  هکبش  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001083000213 زاین :  هرامش 

ناریا یورین  با و  عبانم  هعسوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مالعتسا 2261  همان 2/329  - 

رتم  ددع 305  ره 
دشاب ود  زا  کی  امتح  تمیق 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هرقرق  2 دادعت : 

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

دوش  یمن  هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  دقاف  یاه  تساوخرد  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09361470206 هلب :  رد  زاین  تروص  رد  یگنهامه 

1964913581 یتسپ :  دک  هرامش 3 ،  رادیب ، نابایخ  اقیرفآ ، عطاقت  ، سردم هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27822000-021  ، 22026101-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22026105-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوخ دوخ ناتا   ناتا لاصحتسا   لاصحتسا دحاو   دحاو تیاسفآ   تیاسفآ قرب   قرب تسپ   تسپ یرارطضا   یرارطضا روتارنژ   روتارنژ لزید   لزید یلرتنک   یلرتنک متسیس   متسیس یاقترا   یاقترا ناونع : : ناونع 2525

Nexans cate6 UTP Flock  test With LSZH coverNexans cate6 UTP Flock  test With LSZH cover  : : ینف ینف هصخشم   هصخشم اباب   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5839549 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امرفراک رظان و  تارظن  تسویپ و  لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  ریالم   PC زکرم رد  یطابترا  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001376 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تسویپ  نکسا و  ، اضما ، رهم ، لیمکت هدوزفا  شزرا  هبساحم  نودب  تمیق  مالعا  لودج  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  لبق  لصف  هدوزفا  شزرا  همانراهظا  میلست  مرف  هدوزفا و  شزرا  تیوضع  یهاوگ  - 2

ددرگ یم  یفرعم  یعامتجا  نیمات  هب  باسحاصافم  ذخا  تهج  هدوب و  یتامدخ  تیلاعف  نیا  - 3

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

38271110-081  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امرفراک امرفراک وو   رظان   رظان تارظن   تارظن وو   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ریالم   ریالم   PCPC  زکرم زکرم ردرد   یطابترا   یطابترا تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا 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 :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

یریس هقطنم  رد  ناریا  هراق  تالف  تفن  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 17 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NETWORK CABLE & PATCH CORD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094077000159 زاین :  هرامش 

یریس هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تاطابترا هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NEXANS یتراجت مان   m 3 فالک یدنب  هتسب  عون   N101.214FO لدم دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

نومآ
فالک 330 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط ینوریب  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

یریس رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ .  کرادم  قبط  یتساوخرد  مالقا  دادعت  رادقم و  حرش -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب .  یم  هباشم  هدش  هئارا  یاهدک  ناریا 

02123940800  - 09300930167 سامت :  نفلت 

دک کالپ 12 ،  دازکاخ  خ  جروت -  نابایخ   - سردم دیهش  عطاقت  هب  هدیسرن  لالب  دجسم  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  یریس ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1966653943 یتسپ : 

23940261-021  ، 23380011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23382188-076 :: 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

اداکسا5839582 هکبش  یزاس  نما  یزاس و  مواقم  یتینما ،  یبایزرا  تهج  هرواشم  تامدخ  ماجنا 
هناماس تسویپ  لیاف  قباطم  یتعنص 

هحفص 18) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5839893Corporate هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هحفص 16)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینوریب ینوریب هکبش   هکبش لباک   لباک -- دروک دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 2828

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ددع  دادعت 1650  هب  یتینارگ  لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005220000281 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  ددع  دادعت 1650  هب  یتینارگ  لودج  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

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

زا معا  اه  هنیزه  هیلک  باستحا  اب  یمالعا  تمیق  هدوب و  کی  هقطنم  یرادرهش  رابنا  لیوحت  لحم  ددرگ .  یراذگراب  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  لودج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 09194115356  اب  تاعالطا  بسک  تهج  دشاب .  یم  هیلخت و ....  لمح و  یریگراب و 

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

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشمرخ ناتسرهش  عیزوت  تیریدم   :: 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   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5839899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فلتخم طاقن  رد   6403201003: راکروتسد هرامش  هب  رهشمرخ  قرب  عیزوت  تیریدم  یرهش  رباعم  ییانشور  هنیهب  حالصا و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094877000080 زاین :  هرامش 

رهشمرخ ناتسرهش  عیزوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هبتر 5 نتشاد  مالعتسا  رد  تکرش  طرش  دنیامن و  دات  لیمکت و  ار  تسویپ  طیارش  هرتمزیر و  مالعتسا و  دانسا  تسیاب  یم  مرتحم  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ناتسزوخ  قرب  عیزوت  تسیل  رودنو  نیرخآ  رد  روضح  ورین و 

6417813141 یتسپ :  دک  رهشمرخ ،  قرب  عیزوت  تیریدم  یرادا  تیاس  یرتم  لهچ  راولب  رهشمرخ  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53521303-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53512001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ددع   ددع   16501650 دادعت   دادعت هبهب   یتینارگ   یتینارگ لودج   لودج ناونع : : ناونع 2929

قرب قرب عیزوت   عیزوت تیریدم   تیریدم یرهش   یرهش رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور هنیهب   هنیهب وو   حالصا   حالصا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3030

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

5840096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدیشک 60*30 لودج  بلاق  1000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095019000051 زاین :  هرامش 

نادابآ یرادرهش  ناتسمارآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
زاوها تیسراف   cm 15 تماخض  60x30 cm داعبا هدیشک  لودج  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دورد ساپس.دامن و  هعلاطم  ار  تسویپ  لیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل  مرتحم  هدننک  نیمات 

6316856591 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53358010-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53358010-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

3030 ** 6060 هدیشک   هدیشک لودج   لودج بلاق   بلاق 10001000 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 44 ھحفص 24 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tlsmrxrxvy8ux?user=37505&ntc=5840096
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5840096?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/104
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناگدننک دیلوت  ناگدننک و  فرصم  تیامح  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنلب ییوشک  یا  هشیش  ددرت  لرتنک  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتمیتناس نیمز 120  فک  زا  تیگ  هلاب  عافترا 

رتمیتناس ورهار 60  ضرع 
دارگیتناس هجرد  طیحم 60-20  یامد 

1101003039000002 زاین :  هرامش 
ناگدننک دیلوت  ناگدننک و  فرصم  تیامح  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

وتکادام دنمشوه  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وتکادام  دنمشوه  هناماس  هدنزاس  عجرم   MD-G 703 لدم ییورتم  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

رتمیتناس نیمز 120  فک  زا  تیگ  هلاب  عافترا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتمیتناس ورهار 60  ضرع 

دارگیتناس هجرد  طیحم 60-20  یامد 

1967834713 یتسپ :  دک  داشرهم ،  شبن  یراصنا ، خ  تلم ، کراپ  یوربور  رصعیلو ، خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22059371-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22059371-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طیحم طیحم یامد   یامد رتمیتناس   رتمیتناس   6060 ورهار   ورهار ضرع   ضرع رتمیتناس   رتمیتناس   12 0120 نیمز   نیمز فکفک   زازا   تیگ   تیگ هلاب   هلاب عافترا   عافترا دنلب   دنلب ییوشک   ییوشک یایا   هشیش   هشیش ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ناونع : : ناونع
دارگیتناس دارگیتناس هجرد   هجرد   6060 -- 2 020

3232
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: 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   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5839701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

،RAPISCAN یر سکیا  هاگتسد  ود  روتوم  بصن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093035000574 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

،RAPISCAN یر سکیا  هاگتسد  ود  روتوم  بصن  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

،،RAPISCANRAPISCAN  یریر سکیا   سکیا هاگتسد   هاگتسد ودود   روتوم   روتوم بصن   بصن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 3333
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نادهاز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 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

5839715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مرف  تاصخشم  قبط  بصن  هارمه  هب  نادرگ  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004526000110 زاین :  هرامش 

نادهاز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یترشاعم دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HEXA یتراجت مان   HSDC1001 لدم نادرگ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

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

لماک تروص  هب  ار  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  مرف  ، دوش یراذگرابو  لیمکت  اهتکرش  طسوت  لحم  زا  دیدزاب  مرف.دشابیم  ضرف  شیپ  یباختنا  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعیفر سدنهم  طوبرم 09153417977  سانشراک.دیئامن  یراذگراب  اددجم  ءاضما  رهم و  زا  سپ  هعلاطم و 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ  یباسح _  رتکد  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816743175

33295779-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33295774-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن هارمه   هارمه هبهب   نادرگ   نادرگ نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " 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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهلیاف  قبط  هتسبرادم  نیبرود  هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دکناریا 

1101093228001509 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناراک سیطانغم  نما  رهش  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم   VG4-A-9543 لدم هتسب  رادم  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

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

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

دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ 

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

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

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

ضرع5839476 رتمیتناس  نیمز 120  فک  زا  تیگ  هلاب  عافترا  دنلب  ییوشک  یا  هشیش  ددرت  لرتنک  تیگ 
دارگیتناس هجرد  طیحم 60-20  یامد  رتمیتناس  ورهار 60 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 24) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

فلخت5839882 تبث  یاه  هناماس  یکدی  تاعطق  هحفص 9)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا یتسویپ   یتسویپ یاهلیاف   یاهلیاف قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

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 " ) " ) 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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنمشوه5840119 کینورتکلا  تظافح  هناماس  شزومآ  یزادنا و  هار  ارجا  بصن ، هحفص 16)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

شیرجت یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یساکع نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092012000034 زاین :  هرامش 

تاناریمش شیرجت  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یلضفا سابعلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   CANON یتراجت مان   A590 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/09 زاین :  خیرات 

تاناریمش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
135isusm-18 زنل  900 نناک نیبرود 

sandisk 128gb هظفاح تراک 
dbk lp-e6n with typec یرتاب

1989934148 یتسپ :  دک  شیرجت ،  یادهش  ناتسرامیب  سدق  نادیم  تاناریمش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

25719-021  ، 22712427-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22716080-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یساکع5839578 هحفص 16)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

بصن5839715 هارمه  هب  نادرگ  نیبرود  هحفص 26)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دشابیم5839869 هباشم  دکناریا  یتسویپ  یاهلیاف  قبط  هتسبرادم  نیبرود  هیاپ  هحفص 26)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یساکع یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3636
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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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لباب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  لوا -  پاچ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تعاس 12   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا راربا   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840130 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک   سار   - 1401/08/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس و هریخذ  تقوم  هاگتسیا  لحم  رد  زور  رد  بعکم  رتم  ره  تیفرظ  هب  هباریش  هیفصت  یزلف  عیکپ  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، تخاس ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هلابز یریگراپ  یوکس   ) لباب یرادرهش  دنامسپ  لاقتنا 

لایر  17/730/000/000: دروارب

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   886/500/000  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام   5  : ارجا تدم 

تسیز طیحم  اب  بالضاف  هیفصت  تیحالص : 

لباب یرادرهش   :: سردآ سردآ

35156225-011 :: نفلت :: HTTP:/WWW.BABOLCITY.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

رتم5840130 ره  تیفرظ  هب  هباریش  هیفصت  یزلف  جیکپ  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، تخاس ، دیرخ ،
زور رد  بعکم 

هحفص 30) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " 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

رورس5839532 قاتا  هداد  زکرم  هحفص 5)ثادحا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یربهار و5840009 تامدخ  ماجنا   1401/0021/ جآ هرامش م م  هصقانم  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  تارادا  یخسن  تاعالطا  دانسا و  نکسا 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زور زور ردرد   بعکم   بعکم رتم   رتم رهره   تیفرظ   تیفرظ هبهب   هباریش   هباریش هیفصت   هیفصت یزلف   یزلف جیکپ   جیکپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح تخاس ، ، تخاس دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 3737
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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 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

5839731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دپ لول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000702 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تراپ سیدرپ  نارتسگ  تمالس  هدننک  هضرع  عجرم  دپ  لول  یتراجت  مان  زنراس  لدم  روتانژیسکا  حطس  روسنس  هدنرادهگن  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتارنژیسکا روسنس  دپ  لول  ددع   300

مئاق ناتسرامیب  رابنا  برد  لیوحت 
دشابزکرمداتدرومالاک

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یاهتخادرپ  لاور  قبظ  یدقن  ریغ  هیوست 

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

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتانژیسکا روتانژیسکا حطس   حطس روسنس   روسنس هدنرادهگن   هدنرادهگن ناونع : : ناونع 3838

هلول هلول یشدرگ - - یشدرگ رتیه   رتیه -- یزلف یزلف ریغ   ریغ گنیمرف   گنیمرف لور   لور شور   شور هبهب   هتفای   هتفای لکش   لکش یازجا   یازجا یسیطانغم - - یسیطانغم گنیربلب   گنیربلب -- راگن راگن هزرل   هزرل روسنس   روسنس -- یروتاینیم یروتاینیم زویف   زویف ناونع : : ناونع
ینهآ ینهآ قرو   قرو یتمواقم - - یتمواقم جنسامد   جنسامد یسم - - یسم یتعنص   یتعنص

3939
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تسویپ حرش  قباطم  یقرب  مزاول  ملق  24 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288003223 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یروتاینیم زویف  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

یروتاینیم زویف  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
یروتاینیم زویف  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

راگن هزرل  روسنس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
یسیطانغم گنیربلب  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

یزلف ریغ  گنیمرف  لور  شور  هب  هتفای  لکش  یازجا  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
یشدرگ رتیه  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 
یسم یتعنص  هلول  الاک :  مان 

مرگولیک 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

یتمواقم جنسامد  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ینهآ قرو  الاک :  مان 
عبرم رتم  10 دادعت : 

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

.دوش یمن  هدادرثا  بیترت  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هیارا  مدع  تروصرد.دشاب  یم  یمازلا  یلام  / ینف تاداهنشیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

24018-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: 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

روتانژیسکا5839731 حطس  روسنس  هحفص 30)هدنرادهگن  روسنس  ( روسنس

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

لور5840051 شور  هب  هتفای  لکش  یازجا  یسیطانغم - گنیربلب  - راگن هزرل  روسنس  - یروتاینیم زویف 
ینهآ قرو  یتمواقم - جنسامد  یسم - یتعنص  هلول  یشدرگ - رتیه  - یزلف ریغ  گنیمرف 

هحفص 30) روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکع قبط  وشات  دیلک  اب  مورک  سنج  زا  نازاسهب  ای  نازیرهب  اتلد ،  دنرب  یزکرم  لفق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897001824 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
زارهم نازاس  رادیاپ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  نازیرهب  هدنزاس  عجرم  لدم 5022  یچیئوس  لفق  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  یرابتعا 2  تخادرپزاب  اب  دیرخ  تیولوا  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  لقن  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032065-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکع سکع قبط   قبط وشات   وشات دیلک   دیلک اباب   مورک   مورک سنج   سنج زازا   نازاسهب   نازاسهب ایای   نازیرهب   نازیرهب اتلد ،  ،  اتلد دنرب   دنرب یزکرم   یزکرم لفق   لفق ناونع : : ناونع 4040
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دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GP430A-EUD430WATT نیرگرواپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000248 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لصادحوم داوج  هدننک  هضرع  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  رواپ  نیرگ  یتراجت  مان   GP300A لدم هنایار  گنیچیئوس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه 
یولوم  61023162

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

61023200-021  ، 61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار گنیچیئوس   گنیچیئوس هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 4141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5839737 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132372  اب  قباطم  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985005459 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شالت یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SWITCH SET یتراجت مان   TG 125 تلکیسروتوم تراتسا  لماک  چیئوس  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب ظاحل و  هاگشورف  تکرش / گربرس  رد  خیرات  همان و  هرامش  نتشاد  هارمهب  هناگادج  تروصب  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  قباطت  همانتمارغ و  لاسرا  نینچمه  یرابتعا و  تروصب  تکرش  نیا  تخادرپ  هوحن ی  انمض " .دامرفب 

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

48732-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ییایمیش  عیانص  یراذگ  هیامرس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5839910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ یزاسون  حرط  هب  طوبرم   Capacitance level switch ناگدننک نیمات  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نفلت 5- یتسپدک 8335144116  ناریا  ییایمیش  عیانص  یراذگ  هیامرس  تکرش  نارهت ، ناهفصا -  هداج  رتمولیک 15  ناهفصا ، : عمتجم هناخ  ریبد   :: سردآ سردآ
نفلت یتسپ 196963735  دک  هرامش 16  یزاریش ،) ظفاح   ) یدیعس دیهش  نابایخ  اقیرفآ ،)  ) الدنام نوسن  نابایخ  نارهت ، : یزکرم رتفد  هناخریبد   031-33808350

ناریا ییایمیش  عیانص  یراذگ  هیامرس  تکرش  یمومع  طباور  یلخاد 122 و 125  22057154-021 و 021-22054890 

ینابغاب سدنهم   09132704936 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلکیسروتوم تلکیسروتوم تراتسا   تراتسا لماک   لماک چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4242

جنس جنس حطس   حطس چیئوس   چیئوس ناگدننک   ناگدننک نیمات   نیمات ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 4343

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 " ) " ) چوس چوس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: 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   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5840022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتاب رژراش  یاراد  رپمآ  و 30  ( 13.8v  ) گنیچیئوس هیذغت  عبنم  دروب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم یتناراگ  اب  هارمه 

1101090930000096 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

متسیس ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SKYWORTH هدنزاس عجرم   DG-112 لدم  Digibox روتالودم هاگتسد  هیذغت  عبنم  درب  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم ههام  تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف  یراذگ  تمیق  زا  لبق  آمتح 

ددرگ هرکاذم  ناسانشراک  اب  و 
راوز 05131449940 یاقآ  ینف :  سانشراک 

( یعامتجا یاه  هکبش  سا و  ما  سا  ییوگخساپ  ییایحی (   09381391491 یلام :  سانشراک 

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449943-051  ، 38795030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38794468-051 :: 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

سکع5839527 قبط  وشات  دیلک  اب  مورک  سنج  زا  نازاسهب  ای  نازیرهب  اتلد ،  دنرب  یزکرم  هحفص 33)لفق  چیئوس  ( چیئوس

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

هنایار5839638 گنیچیئوس  هیذغت  هحفص 33)عبنم  چیئوس  ( چیئوس

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

تلکیسروتوم5839737 تراتسا  لماک  هحفص 33)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

جنس5839910 حطس  چیئوس  ناگدننک  نیمات  هحفص 33)ییاسانش  چیئوس  ( چیئوس

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

گنیچیئوس5840022 هیذغت  عبنم  هحفص 33)دروب  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

گنیچیئوس گنیچیئوس هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم دروب   دروب ناونع : : ناونع 4444
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نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5839484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ / هباشم دکناریا   / یمازلا مرف  قاصلا  لیمکت و  / تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  یلارتاب  یناریا  لباترپ  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا دمیآ  کرادم  / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / ههامود

1101050270000054 زاین :  هرامش 
نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

درخ فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   BCI یتراجت مان   ADVISOR لدم یکشزپ  لباترپ  یتایح  مئالع  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3514895171 یتسپ :  دک  افش ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  تدحو  یرتم  تسیب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33423264-023  ، 33423212-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33456892-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخادرپ تخادرپ // هباشم هباشم دکناریا   دکناریا  / / یمازلا یمازلا مرف   مرف قاصلا   قاصلا وو   لیمکت   لیمکت // تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یلارتاب   یلارتاب یناریا   یناریا لباترپ   لباترپ روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
یمازلا یمازلا دمیآ   دمیآ کرادم   کرادم // هدنشورف هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه // ههامود ههامود

4545
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نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5839491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2 تخادرپ / یمازلا دمیآ  کرادم  / یازلا لیاف  لیمکت  / تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  یناریا   ، هیاپ اب  گنیروتینام  لاتف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / ههام

1101050270000055 زاین :  هرامش 
نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رتسگ ناگزاس  هدننک  هضرع  عجرم   Analogic یتراجت مان   ap1s لدم یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3514895171 یتسپ :  دک  افش ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  تدحو  یرتم  تسیب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33423264-023  ، 33423212-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33456892-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 تخادرپ تخادرپ // یمازلا یمازلا دمیآ   دمیآ کرادم   کرادم // یازلا یازلا لیاف   لیاف لیمکت   لیمکت // تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یناریا   یناریا  ، ، هیاپ هیاپ اباب   گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف ناونع : : ناونع
// هدنشورف هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه // ههام ههام

4646
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یزرواشک کناب  بعش  تیریدم   :: 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 07 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - مر  - هدنزادرپ  - درب ردام  تسویپ  تسیل  حرش  هب  هاگتسد ---  شش  -- HPM420N رگباچ  --- هاگتسد راهچ  چنیا  روتینام 20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
400w نیرگ رواپ   - سیک - دراه

1201004110000084 زاین :  هرامش 
یزرواشک کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

400w نیرگ رواپ   - سیک - دراه مر -   - هدنزادرپ  - درب ردام  تسویپ  تسیل  حرش  هب  هاگتسد ---  شش  -- HPM420N رگباچ  --- هاگتسد راهچ  چنیا  روتینام 20 - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  10 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیرگ رواپ   - سیک - دراه مر -   - هدنزادرپ  - درب ردام  تسویپ  تسیل  حرش  هب  هاگتسد ---  شش  -- HPM420N رگباچ  --- هاگتسد راهچ  چنیا  روتینام 20  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
400w

7914954649 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هارراهچ  شبن  رصان -  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33345760-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- دراه دراه مرمر -  -   - - هدنزادرپ هدنزادرپ  - - درب درب ردام   ردام تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   هاگتسد ---  ---  هاگتسد شششش   ---- HPM420NHPM420N  رگباچ رگباچ  ---  --- هاگتسد هاگتسد راهچ   راهچ چنیا   چنیا 2020 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
400400 ww نیرگ   نیرگ رواپ   رواپ  - - سیک سیک

4747

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

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

زا 44 ھحفص 39 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lg4qerhqz7pb2?user=37505&ntc=5839513
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5839513?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تفریج هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5839535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا تخس  رتویپماک و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090918000119 زاین :  هرامش 

تفریج هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رتنیرپ روتکژورپ - وئدیو  دروبیک - سوم - روتینام - سیک - - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  115 دادعت : 

1401/08/11 زاین :  خیرات 
تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تفریج هاگشناد  رد  الاک  لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  تخادرپ 15   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7867155311 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  هداج  رتمولیک 8  تفریج - تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43347705-034  ، 41233000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43347065-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا تخس   تخس وو   رتویپماک   رتویپماک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4848
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دنجریب یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: 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 16 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشادهب هدکشناد  تهج  هنایار  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092861000018 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسارد  دنجریب  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزوما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
روپدمحم یبتجم  هدننک  هضرع  عجرم  کیلک  رتویپماک  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   LG یتراجت مان   MK400 لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 24 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

یکلام یبتجم  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS هدنزاس عجرم   ASUS یتراجت مان   VivoBook R564JP -MR لدم  in 15/6 زیاس پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
سراپ هنایار  دنورا  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  هنایار  دنورا  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دنورا  یتراجت  مان   5005U لدم ینیم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 24 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب یگنهامه  تهج  سانشراک  هرامش.ددرگ  هعلاطم  امتح  یتسویپ  لیاف  قیقد ، تاعالطا  بسک  تهج  مرتحم  ناگدننک  نیمات  مالس  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینسح  09159371202

9717853577 یتسپ :  دک  یشزومآ ،  تنواعم  یکشزپ -  مولع  هاگشناد  یرافغ -  نابایخ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32395605-056  ، 32395000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31632004-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشادهب تشادهب هدکشناد   هدکشناد تهج   تهج هنایار   هنایار متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4949
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش یراذگراب  ینف  تاصخشم  اب  چنیا  روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005899000406 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدش یراذگراب  ینف  تاصخشم  اب  چنیا  روتینام 24  - 

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

1401/08/12 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  هب  الاک  لیوحت  لمح و  هیارک  لاسرا و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2305910-0413  ، 32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5839648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

22MK400H-B ینف هصخشم  هب  یج  لا  چنیا   22 روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001083000211 زاین :  هرامش 

ناریا یورین  با و  عبانم  هعسوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
الاب  رد  زاین  دروم  یلک  حرش  قباطم  - 

مالعتسا 2260 همان 2/328 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  4 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 09361470206 هب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1964913581 یتسپ :  دک  هرامش 3 ،  رادیب ، نابایخ  اقیرفآ ، عطاقت  ، سردم هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27822000-021  ، 22026101-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22026105-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 5050

2222 MK400H-BMK400H-B ینف   ینف هصخشم   هصخشم هبهب   یجیج   لالا   چنیا   چنیا   2222 روتینام روتینام ناونع : : ناونع 5151
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جرک زربلا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5839704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  / چنیا روتینام 19  (/ یتسویپ تاصخشم  هب  هجوت  اب  ) سیک ینیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000753 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

سراپ هنایار  دنورا  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  هنایار  دنورا  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  دنورا  یتراجت  مان   5005U لدم ینیم  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات دروم  ربتعم و  یتناراگ  / یمسر روتکاف  هئارا  / دشاب دنبکا  / هباشم دک  ناریا  / چنیا روتینام 19  (/ یتسویپ تاصخشم  هب  هجوت  اب  ) سیک ینیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ هدنشورف هدهعب  لاسرا  هنیزه   / ههام هیوست 2   / زکرم سانشراک 

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

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

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یمازلا5839484 مرف  قاصلا  لیمکت و  / تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  یلارتاب  یناریا  لباترپ  روتینام 
یمازلا دمیآ  کرادم  / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / ههامود تخادرپ  / هباشم دکناریا  /

هحفص 36) روتینام  ( روتینام

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

کرادم5839491 / یازلا لیاف  لیمکت  / تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  یناریا   ، هیاپ اب  گنیروتینام  لاتف 
/ هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / ههام  2 تخادرپ / یمازلا دمیآ 

هحفص 36) روتینام  ( روتینام

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

تسیل5839513 حرش  هب  هاگتسد ---  شش  -- HPM420N رگباچ  --- هاگتسد راهچ  چنیا  روتینام 20
400w نیرگ رواپ   - سیک - دراه مر -   - هدنزادرپ  - درب ردام  تسویپ 

هحفص 36) روتینام  ( روتینام

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

رازفا5839535 تخس  رتویپماک و  هحفص 36)تازیهجت  روتینام  ( روتینام

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

تشادهب5839557 هدکشناد  تهج  هنایار  هحفص 36)متسیس  روتینام  ( روتینام

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

چنیا5839574 هحفص 36)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا // چنیا چنیا   1919 روتینام   روتینام (/(/ یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم هبهب   هجوت   هجوت اباب   )) سیک سیک ینیم   ینیم ناونع : : ناونع 5252

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

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

زا 44 ھحفص 43 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wfxev8fjdhytx?user=37505&ntc=5839704
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5839704?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ 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

583964822MK400H-B ینف هصخشم  هب  یج  لا  چنیا   22 هحفص 36)روتینام روتینام  ( روتینام

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

هباشم5839704 دک  ناریا  / چنیا روتینام 19  (/ یتسویپ تاصخشم  هب  هجوت  اب  ) سیک هحفص 36)ینیم  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " 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

دشابیم5839869 هباشم  دکناریا  یتسویپ  یاهلیاف  قبط  هتسبرادم  نیبرود  هیاپ  هحفص 26)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5839593 تسیل  قبط  امن  بطق  ضیوعن  هنانیهاوگ و  رودص  هحفص 16)تست و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینابیتشپ5839645 یرادا و  یاهرازفا  مرن  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5839893Corporate هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هحفص 16)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5839975(LPG  ) عیام زاگ  گنیرتیم  دیکسا  یزادنا  هار  نویساربیلاک و  یرازفا ، مرن  صقاون  هحفص 9)عفر  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5840035(LPG  ) عیام زاگ  گنیرتیم  دیکسا  یزادنا  هار  نویساربیلاک و  ، یرازفا مرن  صقاون  هحفص 9)عفر  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " 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

رازفا5839535 تخس  رتویپماک و  هحفص 36)تازیهجت  روتینام  ( روتینام

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