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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 10  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 17

( یهگآ دادعت 1  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 20

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

( یهگآ دادعت 0  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • --

140 1140 1 رذآ   رذآ   55 هبنش   هبنش 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
((2626))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((2626))

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

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

زا 42 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 23

( 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  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • --

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت  " 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 6  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 27

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 23

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

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

زا 42 ھحفص 2 
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( 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 0  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( 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 0  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( 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 2  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

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

( یهگآ دادعت 2  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

( یهگآ دادعت 3  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

( یهگآ دادعت 7  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

( 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 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

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

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

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

ناریا تفن  یلم  تکرش  فاشتکا  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

00137 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش پاچ  زا  سپ  زور   7 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم دانساعبنم تفای  رد  تلهم  مامتا  زا  سپ  زور   14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فاشتکا تیریدم  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  تینما  تارباخم و  هکبش ، یرازفاتخس ، یرازفامرن ، ینابیتشپ  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دیلوت و یاضف  تینما  یتارباخم و  یا و  هقیار  یاه  هداد  هکبش  ینابیتشپ  تامدخ  هنیمز  هس  ره  ردکیتامروفنا  یلاع  یاروش  کی  هبتر  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاعالطا  لدابت 

لایر  10/330/781/206 نیمضت : 

ناریا تفن  یلم  تکرش  فاشتکا - تیریدم   :: سردآ سردآ

:: 02182703207 و 02161622217 نفلت :: - www.setadiran.iR - WWW.NIOCEXP.IRنفلت تیاسبو تیاسبو
WWW.IETS.MPORG.IR - NTSW.IR

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/75/27 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سانکسا  :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981043 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/09/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسود تدم  هب  ینابیتشپ  و  ( PADVISH PMG,PADVISH ANTIVIRUS-ULTIMATE  ) شیوداپ سوریو  یتنآ  سنسیال  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

کیتامروفنا یلاع  یهاوگ  نتشاد  مزال  تیحالص  داهنشیپ  هئارا  لایر  نیمضت 859/050/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 17 قشمد  یبونج خ  نیطسلف  زرواشک خ  راولب  نارهت  رد  عقاو  نامزاس  هناخریبد   :: سردآ سردآ

88-8804279 :: نفلت :: www.setadiran.ir - http://IETS.MPORG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تارباخم تارباخم هکبش ، ، هکبش یرازفا ، ، یرازفا تخس   تخس یرازفا ، ، یرازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 11

شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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https://www.hezarehinfo.net/tenders/172
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/psb5jpyuhwsmc?user=37505&ntc=5980957
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5980957?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/24yrmr4phbxrq?user=37505&ntc=5981043
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5981043?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092921000094 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش فاشتکا -  تیریدم  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  تینما  تارباخم و  هکبش ، یرازفا ، تخس  یرازفا ، مرن  ینابیتشپ  یرادهگن و  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 00137

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت  ، 1593657919 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001003012000028 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تینما  درکیور  اب  یرتویپماک  یاه  هکبش  تازیهجت  دیرخ  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تینما   تینما وو   تارباخم   تارباخم هکبش ، ، هکبش یرازفا ، ، یرازفا تخس   تخس یرازفا ، ، یرازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن هصقانم   هصقانم یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
00 13700 هرامش  137 هرامش فاشتکا -  -  فاشتکا تیریدم   تیریدم تاطابترا   تاطابترا

33

تینما تینما درکیور   درکیور اباب   یرتویپماک   یرتویپماک یاه   یاه هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 42 ھحفص 6 
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یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003012000027 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981314 :: هرازه هرازه :: 1401/09/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس  ود  تدم  هب  ینابیتشپ  شیوداپ و  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

لاس ود  تدم  هب  ینابیتشپ  شیوداپ و  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   859,050,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1401/12/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001092288000924 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981347 :: هرازه هرازه :: 1401/09/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بونج  زیختفن  قطانم  یلم  تکرش  داتس  یلام  روما  تیریدم  لاوما  لرتنک  یلام و  عماج  متسیس  یناگیاب  دحاو  زاین  روم  تامدخ  م م/01/0154  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بونج  زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زیختفن قطانم  یلم  تکرش  داتس  یلام  روما  تیریدم  لاوما  لرتنک  یلام و  عماج  متسیس  یناگیاب  دحاو  زاین  روم  تامدخ  م م/01/0154  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
بونج 

20,257,840,837 یلام :  دروآرب 

 1,428,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,012,892,042 نیمضت :  غلبم 

.دشاب  یم  حبص  تعاس 08:00  خروم 1401/09/30  هبنشراهچ  زور  تاکاپ  شیاشگ  یعقاو  نامز  : مرتحم نارگ  هصقانم  هجوت  لباق  نیمضت :  تاحیضوت 
15:00 تعاس : 1401/12/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کراپ 4 مالسا  نایئادف  یوک  زاوها   ، 6173854579 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاس لاس ودود   تدم   تدم هبهب   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 55

لاوما لاوما لرتنک   لرتنک وو   یلام   یلام عماج   عماج متسیس   متسیس یناگیاب   یناگیاب دحاو   دحاو زاین   زاین روم   روم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 42 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/f75r7msrqh494?user=37505&ntc=5981314
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روشک یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

28-75-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نامز مایپ   :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981610 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/09/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تینما درکیور  اب  یرتویپماک  یاه  هکبش  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تینما رد  ود  ای  کی  هبتر  یتارباخم -  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  هزوح  رد  ود  ای  کی  هبتر  یاه  هزوح  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زوجم  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاعالطا لدابت  دیلوت و  یاضف 

کالپ 17 قشمد  یبونج خ  نیطسلف  رواشک خ  راولب  نارهت  رد  عقاو  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب  لحم   :: سردآ سردآ

88-888804379 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دهشم و یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  دهشم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هموح

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

mashhad.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرهش  راطق  ود  طخ  گنیلانگیس  متسیس  یکدی  تاعطق  لمح  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  80/000/000/000 دروارب : 

لایر  4/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش  دهشم -   :: سردآ سردآ

05133030470 :: 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

تینما تینما درکیور   درکیور اباب   یرتویپماک   یرتویپماک یاه   یاه هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

گنیلانگیس گنیلانگیس متسیس   متسیس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 42 ھحفص 8 
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زاف 12) مهن  هاگشیالاپ   ) یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R9/401/19 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم :: 1401/09/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F: VIBRATION MONITORING SYSTEM نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  65.000.000.000 دروآرب :

لایر  3.250.000.000 نیمضت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم 

زاف 12)  ) مهن هاگشیالاپ  یبونج ، سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ، هداج  رتمولیک 15  ناگنک ، رهشوب ،  :: سردآ سردآ

07731463728  - 07731463913 :: نفلت :: www.setadiran.ir SPGC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

07731463351  - 07731463327 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

r9/401/11 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم :: 1401/09/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

p/f : plc siemeng یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  2/250/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 7539171057 زاف 12 -  مهن  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  هداج  رتمولیک 15  ناگنک -  رهشوب -   :: سردآ سردآ

07731463913-07731463728 :: نفلت :: www.setadiran.ir - www.spgc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07731463351-07731463327 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P/F: VIBRATION MONITORING SYSTEMP/F: VIBRATION MONITORING SYSTEM  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 99

p/f : plc  s iemengp/f : plc  s iemeng 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 42 ھحفص 9 
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سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  هدرپس  ذخا  نودب   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHS-0145911-BA/T16 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمالسا یروهمج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

OXYGEN TRANSMITTER یکدی تاعطق  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.baorco.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

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مودتبون یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ZPS-0140041-TR/E01 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/9/10هرامش تعاس 15  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تکلمم  :: عبنم خروم 1401/10/5عبنم تعاس 15  ات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981546 :: هرازه هرازه خروم 1401/10/11دکدک   تعاس 10   - 1401/10/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F SIEMENS PLC ملق دیرخ 18  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 19.710.500.000  غلبم  - 

ناریا  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  راک  یارجا  ناکم  لحم و  - 
هام  راک 12  یارجا  تدم  - 
هام نامیپ 30  نامز  تدم  - 

لایر  نیمضت 985.525.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  ابش  هرامش  هب  تسیاب  یم  دقن  هجو  نیمضت 

متشه هقبط  کالپ 188  دنپس  نابایخ  هب  هدیسرن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت  ییاشگزاب  لحم   :: سردآ سردآ

02161630368  - 02141934 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.ioptc.ir www.shana.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

OXYGEN TRANSMITTEROXYGEN TRANSMITTER یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

P/F S IEMENS PLCP/F S IEMENS PLC  ملق ملق   1818 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 42 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/23013 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/9/6   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

حبص هراتس   :: عبنم تعاس 19عبنم ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981160 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک   سار   - 1401/09/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم  رابنا  قیرح  افطا  تاسیسات  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ - لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 8.100.000.000  هناماس 2001001008000161 -  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طباوض و ساسارب  ینمیا  تیحالص  دات  ربتعم  همانیهاوگ  هئارا  یزکرم -  کناب  لک  هنازخ  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 500.000 
نامزاس زا  تازیهجت  تاسیسات و  هتشر  هیاپ 5  نامتخاس و  هینبا و  هتشر  هیاپ 5  تیحالص  ربتعم  همانیهاوگ  هئارا  یعامتجا - هافر  راک و  نواعت و  ترازو  تررارقم 

یزیر همانرب  تیریدم و 

اهدادرارق  تاکرادت و  روما  یقرش  لاب  موس  هقبط  یداتس  هزوح  نامتخاس  نارهت  قرب  راولب  زارف  یوک  زا  رتالاب  دابآ  تداعس  نارهت  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ
تسارح  هناخریبد  لیوحت 

تکرش یداتس  نامتخاس  موس  هقبط  رد  عقاو  شهوژپ 3  نلاس  ییاشگزاب 

سامت 27313131 زکرم   85193768 - 88969737 :: نفلت :: www.setadiran.ir - www.trec.co.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناسارخ وردوخ  ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م/170 - 1401/3233 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/09/05  زا   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دجاو ناگدننک  نیمات  زا  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ  زاین  دروم  رمور  یدعب  هس  یریگ  هزادنا  هاگتسد  یرتاب  سلریاو و  کی  ددع  کی  دادعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن یرادیرخ  طیارش 

لایر نیمضت 90/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تالماعم نویسیمک  هناخریبد  روباشین  دهشم  هداج  رتمولیک 55  ناسارخ .  وردوخ  ناریا  تکرش  : هصقانم دانسا  لیوحت  تفایرد و  لحم   :: سردآ سردآ

یلخاد 05133563050-4021  9-05133563501 :: نفلت :: www.ikkco.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

یزکرم یزکرم رابنا   رابنا قیرح   قیرح افطا   افطا تاسیسات   تاسیسات یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 1313

رمور رمور یدعب   یدعب هسهس   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد یرتاب   یرتاب وو   سلریاو   سلریاو کپکپ   ددع   ددع کیکی   دادعت   دادعت 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 42 ھحفص 11 
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یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003012000030 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک  یاه  هکبش  رتور  دیرخ  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001313000028 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981334 :: هرازه هرازه :: 1401/09/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هداد  زکرم  یکیزیف  یهدناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناجنز یا  هقطنم  قرب  تکرش  هداد  زکرم  یکیزیف  یهدناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

لایر   5,336,000,000 نیمضت :  غلبم 
19:00 تعاس : 1402/03/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناجنز یا  هقطنم  قرب  تکرش  تارادا  عمتجم  زا  رتالاب  ناجنز -   ، 4513733685 یتسپ :  دک  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتویپماک یرتویپماک یاه   یاه هکبش   هکبش رتور   رتور دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1515

هداد هداد زکرم   زکرم یکیزیف   یکیزیف یهدناماس   یهدناماس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
ناجنز ناجنز یایا   هقطنم   هقطنم قرب   قرب تکرش   تکرش

1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 42 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tm47gnyc9pyza?user=37505&ntc=5981277
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5981277?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/m9tyw3r5ul7rc?user=37505&ntc=5981334
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5981334?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

2001003012000029 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش  هبل  یتینما  تازیهجت  دیرخ  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یارب  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/75/29 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ون تراشب   :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981542 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10   - 1401/09/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هبل  یتینما  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قشمد پ17 یبونج خ  نیطسلف  خ  زرواشک -  راولب  نارهت  رد  عقاو   :: سردآ سردآ

888804379-88 :: نفلت :: www.setadiran.ir- http://IETS.MPORG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش هبل   هبل یتینما   یتینما تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1717

هکبش هکبش هبل   هبل یتینما   یتینما تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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 42 ھحفص 13 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

یفیک یبایزرا  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/75/30 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هعسوت رصع   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981582 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10   - 1401/09/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک یاه  هکبش  رتور  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دیلوت و هزوح  رد  ای 2  هبتر 1   2  - یتارباخم یا و  هنایار  یاههداد  هکبش  هزوح  رد  ای 2  هبتر 1  یاههزوح  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زوجم  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاعالطا لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  رد  هبتر 4  لقادح   Main frame ریغ یاه  هنایار  هئارا 

کالپ 17 قشمد - -  خ  یبونج -  نیطسلف  خ  زرواشک -  راولب  نارهت  رد  عقاو  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: سردآ سردآ

888804379-88 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تارباخم5980957 هکبش ، یرازفا ، تخس  یرازفا ، مرن  ینابیتشپ  هحفص 5)یرادهگن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5981279، هکبش یرازفا ، تخس  یرازفا ، مرن  ینابیتشپ  یرادهگن و  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
هرامش 00137 فاشتکا -  تیریدم  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  تینما  تارباخم و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تینما5981280 درکیور  اب  یرتویپماک  یاه  هکبش  تازیهجت  دیرخ  یفیک  یبایزرا  هحفص 5)ناوخارف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تینما5981610 درکیور  اب  یرتویپماک  یاه  هکبش  تازیهجت  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرتویپماک یرتویپماک یاه   یاه هکبش   هکبش رتور   رتور دیرخ   دیرخ 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 :
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دهشم هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

6/1401/13779 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5980964 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/09/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

جیسب هارگرزب  ربعم  زبس  یاضف  یزاس  نمیا  تهج  لیردراگ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقطنم 6 یرادرهش  یزادرپ  راک  دحاو  موس  هقبط  مشیربا  یراجت  عمتجم  رویرهش 14/4  هدفه   :: سردآ سردآ

0513344070 :: 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

دورهاش نانمس -  ناتسا  قرش  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یدازآ رصع   :: عبنم :: 1401/09/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981225 :: هرازه هرازه :: 1401/09/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت درس  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  یا  هلحرمکی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  . 1 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جیلخ  هتالک  نالیج - یمایم - روحم  یاهولبات  بصن  هیهت و  یا  هلحرمکی  یمومع  هصقانم  . 2
نالیج جزم -  یمایم - روحم  رد  هار  یبناج  ظافح  بصن  هیهت و  یا  هلحرمکی  یمومع  هصقانم  . 3

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هارگرزب هارگرزب ربعم   ربعم زبس   زبس یاضف   یاضف یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج لیردراگ   لیردراگ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2020

هار هار یبناج   یبناج ظافح   ظافح بصن   بصن وو   هیهت   هیهت روحم - - روحم یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یکیفارت - - یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

2001005221000114 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981323 :: هرازه هرازه :: 1401/09/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیدرف  قرب  هقطنم  رایرهش  هداج  ییانشور  قرب  نیمات  یاه  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سیدرف قرب  هقطنم  رایرهش  هداج  ییانشور  قرب  نیمات  یاه  حرط  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 327,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   948,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:00 تعاس : 1401/12/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناگدازآ نادیم  زا  رتالاب  جرک   ، 3149684114 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هداج هداج ییانشور   ییانشور قرب   قرب نیمات   نیمات یاه   یاه حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2222

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

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

2001093543000036 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981344 :: هرازه هرازه :: 1401/09/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیامرگ و متسیس  زا  معا  اه  هناخروتوم  تاسیسأت  زا  بسانمو  هنیهب  یرادرب  هرهبو  یربهارو  تاریمعتو  یرادهگن  هب  طوبرم  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیحان رهشکراپ ، یداتس  هزوح  یرادا  یاهنامتخاس  یکینورتکلا ، یاهبرد  ترا ، لارتناس ، نفلت و  طوطخ  زاگو و  قرب  بالضافو و  بآ  تاسیسأت  یشیامرس و 

سیورس ریمعت و  یرادهگن و  کناهفصا و  نیگنس  هیلقن  دحاو  یزکرم و  رابنا  هیرسفا ،   ، هینامیلس بالضاف  یاهنامتخاس  هیرسفا ، هیحان  ، هینامیلس هیحان  ناتسراهب ،
هاگورین ، اه روتارنژ  لزید  قرب ، یاهولبات  یرادرب  هرهب  یا و  هرود  سیورس  تاریمعت ، یرادهگن ، هاگتسد و  دادعت 4  هب  یحاون  داتس و  رد  رقتسم  یاهروتارنژ  لزید 

ترا  یاههاچ  یدیشروخ و  یاه 
نارهت  رهش  راهچ  هقطنم  بالضاف  با و  هدننک :  رازگرب 

متسیس زا  معا  اه  هناخروتوم  تاسیسأت  زا  بسانمو  هنیهب  یرادرب  هرهبو  یربهارو  تاریمعتو  یرادهگن  هب  طوبرم  تامدخ  ماجنا  ا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
ترا  یاههاچ  یدیشروخ و  یاه  هاگورین  ، اه روتارنژ  لزید  قرب ، یاهولبات  یرادرب  هرهب  و   ,..... بالضافو بآ  تاسیسأت  یشیامرس و  شیامرگ و 

16,247,041,273 یلام :  دروآرب 

لایر   957,411,238 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:00 تعاس : 1401/12/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نارهت رهش  راهچ  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش  ، تشهب نابایخ   ، رهشکراپ یبونج  علض   ، نارهت  ، 1114794311 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاسیسأت تاسیسأت زازا   بسانمو   بسانمو هنیهب   هنیهب یرادرب   یرادرب هرهبو   هرهبو یربهارو   یربهارو تاریمعتو   تاریمعتو یرادهگن   یرادهگن هبهب   طوبرم   طوبرم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرادرهش یرهش  لغاشم  یهدناماس  نیدایم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناهفصا

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005976000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981285 :: هرازه هرازه :: 1401/09/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لگ و رازاب  ناینادمه ، هایگ  لگ و  رازاب  راب ، هرت  هویم و  یزکرم  نادیم  رد  یریوصت  تراظن  متسیس  اقترا  تهج  هتسبرادم  یاه  نیبرود  دیرخ  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  راذگاو  تیحالص  دجاو  ناگدنشورف  هب  هصقانم  قیرط  زا  ار  یئوراد  ناهایگ  رازاب  ناوغرا و  هایگ 

ناهفصا  یرادرهش  یرهش  لغاشم  یهدناماس  نیدایم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هتسب  رادم  نیبیرود  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

30,000,000,000 یلام :  دروآرب 

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

رذگرانک یزاریش ، دایص  دیهش  هارگرزب  رد  عقاو  نیدایم  نامزاس  یلام  روما  لیوحت  تمیق  داهنشیپ  لاسرا  نامز  مامتا  زا  لبق  همانتنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 
.ددرگ هچوک 36  شبن  هلودلا ، نکر  یقرش و  تشهب  تشه  یاه  نابایخ  لصاف  دح  یبرغ ،

.دوش  یراددوخ  راک و ...  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  تنامض  یاهرتیت  زا  دوش و  رکذ   " هصقانم رد  تکرش  همانتنامض  ناونع " اب  همانتنامض  -
19:00 تعاس : 1401/12/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یقرش تشهی  تشه  یاه  نابایخ  لصافدح  یبرغ ، رذگرانک  یزاریش ، دایص  دیهش  هارگرزب   ، 8157687661 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
کالپ 5 ، ناسحا هچوک 36  شبن  هلودلا ، نکر  و 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس اقترا   اقترا تهج   تهج هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 42 ھحفص 18 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qqt3p2dusrh6x?user=37505&ntc=5981285
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5981285?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تالسارم لاسرا  رازفا  مرن  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001038000114 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  تادنتسم  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  لماک  تروصب  تسویپ  یتساوخرد  تادنتسم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس  امش  زا  ضارتعا  هنوگره  قح  و 

86712154: دئاک مناخ  هطوبرم  سانشراک  86712123 و  یرورسم : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یئاجر دیهش  قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RPGM-998-1921 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/09/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DPHARD Press. Transmitter YOKOGAVA Model:EJA530A یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تالسارم تالسارم لاسرا   لاسرا رازفا   رازفا مرن   مرن تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

DPHARD Press  Transmitter YOKOGAVADPHARD Press  Transmitter YOKOGAVA ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 42 ھحفص 19 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5981426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تاقلعتم  تاعطق و  تازیهجت و  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000746 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  تاقلعتم  تاعطق و  تازیهجت و  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هنیزه  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب دوشیم  هداد  تدوع  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  دات  دروم  الاک  دشاب  تسویپ  تسیل  قبط  امتح  یراذگ  تمیق  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمظاک 09175676745 یدهم  دیرخ  سانشراک  هدننک  نیمات  هنیزه 

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53314017-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم وو   تاعطق   تاعطق وو   تازیهجت   تازیهجت قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 42 ھحفص 20 
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دزی ناتسا  یعامتجا  نیمات   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091766000001 زاین :  هرامش 

چراز هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ایندمحم یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   CP-S92 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

رایت نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  تباث  لدم  ردوپ  قیرح  ءافطا  متسیس  الاک :  مان 
تسد  1 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
دزی دزی ،  لیوحت :  لحم 

لمع هب  دیدزاب  یرادا  تعاس  رد  هژورپ  لحم  زا  تمیق  مالعا  زا  لبق  دشاب .  یتلود  یاه  ناگرا  رد  هباشم  هموزر  دزی و  ناتسا  یموب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 09133572310 هرامش  دیآ 

8941953374 یتسپ :  دک  رح ،  یشزرو  نلاس  یوربور  یقودص  دیهش  راولب  چراز  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5278010-035  ، 35278010-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5276555-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 42 ھحفص 21 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  "  " یاه یاه مالعتسا   ))مالعتسا یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

دورهاش هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: 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 14 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم 2700 موف  بآ و  روتینام  قیرح  ءافطا  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091845000032 زاین :  هرامش 

دورهاش هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یمرب ناراک  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم   M.O.N 2700 لدم یتسد  موف  بآ و  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هجوت رهمدار -  سدنهم  ینمیا 09123731722  سانشراک  هارمه   . .دشاب یم  لدم 2700   foam fixed fire water monitor یتساوخرد یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  همیمض  یاه  لیاف  هب 

 : یتسپ دک  دورهاش ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش   تفن  نابایخ  نهآ  هار  هار  هس  دورهاش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3617783164

32332048-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32337572-023 :: 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

27002700 لدم   لدم موف   موف وو   بآبآ   روتینام   روتینام قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 42 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mrnuqadp2su9c?user=37505&ntc=5981456
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5981456?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

صوصخم بسچ  هارمه  هب  داعبا 10*10  یا  هشیش  زنل  اب   2c عافترا دیفس  هفرطکی  یا  هبرگ  مشچ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طسق یط 3 یقابلا  دقن  مجنپ  کی  تخادرپ  ارجا  تهج 

1101093439000055 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  نارانچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تراپ  ربون   cm 2 عافترا  10x10 cm زیاس  ABS هندب سنج   PMMA زنل اب  هفرط  کی  دیفس  یا  هبرگ  مشچ  الاک :  مان 
ددع 1000 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
نارانچ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9361657519 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  راولب  یادتبا  نارانچ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46126544-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46122344-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

148166 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/04هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5980914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ارجا ارجا تهج   تهج صوصخم   صوصخم بسچ   بسچ هارمه   هارمه هبهب     1010 ** 1010 داعبا   داعبا یایا   هشیش   هشیش زنل   زنل اباب     22 cc عافترا   عافترا دیفس   دیفس هفرطکی   هفرطکی یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 3030

تاموتا تاموتا ییوشک   ییوشک برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3131
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برغلامش هقطنم  نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981031 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب  ) یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  ناتسکات  نهآ  هار  هاگتسیا  یوکس  هب  جورخو  دورو  یاهبرد  متسیس  حالصا  هژورپ  -- 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( یروتکاف تروص 

1101001531000062 زاین :  هرامش 
برغلامش نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

 ( یروتکاف تروص  هب   ) یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  ناتسکات  نهآ  هار  هاگتسیا  یوکس  هب  جورخو  دورو  یاهبرد  متسیس  حالصا  هژورپ  -- 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگرابو  لیمکت  امتح  تمیق  داهنشیپ  لودجو  دشابیم  یراک  هتفه  کی  راک  ماجنا  تدم  -2

دیریگب سامت  یدوسن  سدنهم  هرامش 09102039742  اب  -3

4516913791 یتسپ :  دک  برغلامش ،  هقطنم  نهآ  هار  لک  هرادا  یبونج -  یدعس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33112394-024  ، 33327071-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33322375-024 :: 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

تروص تروص هبهب    ) ) یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ناتسکات   ناتسکات نهآ   نهآ هار   هار هاگتسیا   هاگتسیا یوکس   یوکس هبهب   جورخو   جورخو دورو   دورو یاهبرد   یاهبرد متسیس   متسیس حالصا   حالصا هژورپ   هژورپ ---- 11 ناونع : : ناونع
 ( ( یروتکاف یروتکاف

3232
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5981038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخت 4 هلول  یموینیمولآ -  یروت  برد  لماش : حتف  یرافح 61 هاگتسد  یاه  ناوراک  زا  یشخب  تاریمعت  زاین  دروم  داومالاک  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006611 زاین :  هرامش  یهگا  حرش  رد  جردنم  هریغ  راچآ و  چیپ  یموینیمولآ -  یشبن  قرو -  یتشادهب -  سیورس  لفق  چنیا - 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 
لای  8/000/000/000 ر  دروارب : 

زور  120  : هژورپ تدم 

هینبا هتشر  هیاپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34144828-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخت  44 تخت هلول   هلول یموینیمولآ -  -  یموینیمولآ یروت   یروت برد   برد لماش : : لماش حتف   حتف 6161 یرافح   یرافح هاگتسد   هاگتسد یاه   یاه ناوراک   ناوراک زازا   یشخب   یشخب تاریمعت   تاریمعت زاین   زاین دروم   دروم داومالاک   داومالاک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
راچآ راچآ چیپ   چیپ یموینیمولآ -  -  یموینیمولآ یشبن   یشبن قرو -  -  قرو یتشادهب -  -  یتشادهب سیورس   سیورس لفق   لفق چجنیا -  -  چجنیا

3333

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروص هب   ) یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  هنایم  نهآ  هار  هاگتسیا  یوکس  هب  جورخو  دورو  یاهبرد  متسیس  حالصا  هژورپ  -- 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( یروتکاف

1101001531000063 زاین :  هرامش 
برغلامش نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

 ( یروتکاف تروص  هب   ) یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  هنایم  نهآ  هار  هاگتسیا  یوکس  هب  جورخو  دورو  یاهبرد  متسیس  حالصا  هژورپ  -- 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگرابو  لیمکت  امتح  تمیق  داهنشیپ  لودجو  دشابیم  یراک  هتفه  کی  راک  ماجنا  تدم  -2

دیریگب سامت  یدوسن  سدنهم  هرامش 09102039742  اب  -3

4516913791 یتسپ :  دک  برغلامش ،  هقطنم  نهآ  هار  لک  هرادا  یبونج -  یدعس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33112394-024  ، 33327071-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33322375-024 :: 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

تروص تروص هبهب    ) ) یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هنایم   هنایم نهآ   نهآ هار   هار هاگتسیا   هاگتسیا یوکس   یوکس هبهب   جورخو   جورخو دورو   دورو یاهبرد   یاهبرد متسیس   متسیس حالصا   حالصا هژورپ   هژورپ ---- 11 ناونع : : ناونع
 ( ( یروتکاف یروتکاف

3434

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 " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه مالعتسا   ))مالعتسا 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 " ) " ) 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 " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مالیا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5981504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

انمض دیامن  یرادیرخ  داعبا *3/10*2/25 هب  یموینیمولآ  کیتاموتا  یقرب  هرکرک  برد  ددعود  درادرظنرد  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دک  ناریا 

1101092146000021 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  هرکرک  ناریا  یتراجت  مان   8S لدم  1x1 m زیاس یموینیمولآ  سنج  هرجنپ  رد و  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا  انمض  دیامن  یرادیرخ  داعبا *3/10*2/25 هب  یموینیمولا  کیتاموتا  یقرب  هرکرک  برد  ددعود  درادرظنرد  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم

6939177143 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  باجنگ  ناب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32227134-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227136-084 :: 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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5981426 تسیل  قبط  تاقلعتم  تاعطق و  تازیهجت و  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 20)هنیزه  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5981432 لیاف  قبط  قیرح  افطا  مالعا و  هحفص 20)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یموینیمولآ یموینیمولآ کیتاموتا   کیتاموتا یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد ددعود   ددعود ناونع : : ناونع 3535
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 42 ھحفص 27 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/edn2a9quqxqxr?user=37505&ntc=5981504
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5981504?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یکناویا دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093894000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:30هرامش تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:30عبنم تعاس :   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981337 :: هرازه هرازه :: 1401/09/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح  افطا  تاجن و  ورشیپ  یناشن  شتآ  وردوخ  هاگتسد  کی  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکناویا  دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قیرح افطا  تاجن و  ورشیپ  یناشن  شتآ  وردوخ  هاگتسد  کی  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 850,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,950,000,000 نیمضت :  غلبم 

11:00 تعاس : 1401/12/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

.یک ناویا  دیدج  رهش  ، دهشم - نارهت هداج   55 رتمولیک  ، 3591411545 یتسپ :  دک  یکناویا ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجیابرذآ نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ لیاف  قبط  ) یناشن شتآ  یاه  هدننک  شوماخ  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001333000196 زاین :  هرامش 
ناجیابرذآ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لوسپک یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 1 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-1 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
دنزام ناراب  یناشن  شتآ 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات الاک و  لیوحت  زا  سپ  هجو  تخادرپ   - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  هیلخت  لمح و  هنیزه  زیربت - نها  هار  هاگتسیا  رابنا  رد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یموب  دیاب  هدننک  نیمات   - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یرازگراب   - هطوبرم سانشراک 

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

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

34444478-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

قیرح قیرح افطا   افطا وو   تاجن   تاجن ورشیپ   ورشیپ یناشن   یناشن شتآ   شتآ وردوخ   وردوخ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

(( یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط )) یناشن یناشن شتآ   شتآ یاه   یاه هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 3737
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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

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

یزکرم5981160 رابنا  قیرح  افطا  تاسیسات  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 11)هیهت ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5981337 افطا  تاجن و  ورشیپ  یناشن  شتآ  وردوخ  هاگتسد  کی  هحفص 11)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

تسویپ5981426 تسیل  قبط  تاقلعتم  تاعطق و  تازیهجت و  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 20)هنیزه  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5981432 لیاف  قبط  قیرح  افطا  مالعا و  هحفص 20)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لدم 59814562700 موف  بآ و  روتینام  قیرح  ءافطا  هاگتسد  هحفص 20)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5981468( یتسویپ لیاف  قبط  ) یناشن شتآ  یاه  هدننک  شوماخ  هحفص 11)ژراش  قیرح  ( قیرح

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

هجرد 2 دزی  ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تسپ حطس 3 55 

دزی ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم و یرزیل 50  رتم  وین -  بایزارت  نیبرود  نشیتسا -  لاتوت  نیبرود  هراوهام -  هدنریگ  لماش :  یرادرب  هشقن  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگا  لصا  رد  جردنم  هریغ 

1201003144000017 زاین :  هرامش 
( ینامزاس تسپ   55   3 حطس   2 هجرد  ) دزی ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون    لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

شزومآ طسوت  مالعتسا  عوضوم  یالاک  تاصخشم  ؛ ددرگ داهنشیپ  دکناریا  کی  بلاق  رد  الاک  لک  تمیق  ؛ ددرگ ظاحل  مالعتسا  طیارش  هعلاطم و  تسویپ  گرب  - 
.تسا هدش  داهنشیپ  شرورپ 

یریگ هزادنا  تالآرازبا  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/09/21 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم دقن  تروصب  تخادرپ  ؛ ددرگ یراددوخ  ًادج  رادیرخ  اب  ینفلت  سامت  زا  ؛ ددرگ یراذگراب  هدش  هتساوخ  دراوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713417 یتسپ :  دک  نواعت ،  هار  هس  وجشناد -  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8250660-0353  ، 38250660-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254791-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتم یرتم   5050 یرزیل   یرزیل رتم   رتم وین -  -  وین بایزارت   بایزارت نیبرود   نیبرود نشیتسا -  -  نشیتسا لاتوت   لاتوت نیبرود   نیبرود هراوهام -  -  هراوهام هدنریگ   هدنریگ لماش :  :  لماش یرادرب   یرادرب هشقن   هشقن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 42 ھحفص 29 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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

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

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

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

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

5981518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سالپ یج  چنیا  ید 24  یا  لا  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001120000249 زاین :  هرامش 

ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
سالپ یج  چنیا  ید 24  یا  لا  روتینام  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  5 دادعت : 

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

دوش تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف اب  لاسرا 

یراک زور  هیوست 15 

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

96881805-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: 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

نیبرود5981041 نشیتسا -  لاتوت  نیبرود  هراوهام -  هدنریگ  لماش :  یرادرب  هشقن  تازیهجت  دیرخ 
یرتم یرزیل 50  رتم  وین -  بایزارت 

هحفص 17) نیبرود  ( نیبرود

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

یریوصت5981285 تراظن  متسیس  اقترا  تهج  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هحفص 17)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سالپ5981518 یج  چنیا  ید 24  یا  لا  هحفص 17)روتینام  نیبرود  ( نیبرود

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

سالپ سالپ یجیج   چنیا   چنیا یدید  2424   یایا   لالا   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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 16 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دادرارق  هنومن  قبط  رورس  قاتا  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090994000022 زاین :  هرامش 

زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هرقف 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ود هحفص  مرف  لیمکت  دوب و  دهاوخ  هدقعنم  دادرارق  ساسارب  تیعضو  تروص  تخادرپ   - دشاب یم  راکنامیپ  هدهعرب  ارجا  حلاصم و  یمامت  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - رورس قاتا   ، هاگشناد هنیمشپ  نامتخاس   1401/9/6 هخروم یلا 12  تعاسزادیدزاب 10/30  نامز   - دشاب یم  یمازلا  نآ  تسویپ  دادرارق و 

دک مولع ،  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  (ع -) اضر ماما  ناتسرامیب  یوربور  تشگلگ -  نابایخ  یدازآ -  نابایخ   - زیربت زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5165665931 یتسپ : 

33357283-041  ، 33355921-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33359680-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001003012000026 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981307 :: هرازه هرازه :: 1401/09/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جیروتسا  هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  دیرخ 8  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

جیروتسا هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  دیرخ 8  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   4,400,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1401/12/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتسویپ یتسویپ دادرارق   دادرارق هنومن   هنومن قبط   قبط رورس   رورس قاتا   قاتا ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 4040

جیروتسا جیروتسا هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   88 دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 4141

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

یتسویپ5981033 دادرارق  هنومن  قبط  رورس  قاتا  هحفص 30)ثادحا  رورس  ( رورس

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

جیروتسا5981307 هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  دیرخ 8  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 30)هصقانم  رورس  ( رورس

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

153963 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5981174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمگارفاید چوس  لوا  روسنس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمگارفاید یمگارفاید چوس   چوس لوا   لوا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 4242

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

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5981538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشمدکناریا  ههام  3 تخادرپ ناتسرامیبات  لمح  هنیزهو  سانشراکداتاب  تسویپ  کرادم  ساسارب  PT1000 روسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005920000333 زاین :  هرامش 

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 30KM-8CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8831771151 یتسپ :  دک  (ع ، ) یلع ماما  ناتسرامیب  - رهشخرف رهش  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32424900-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32424200-038 :: 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

یمگارفاید5981174 چوس  لوا  هحفص 32)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

یرزیل5981538 امد  هحفص 32)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

یرزیل یرزیل امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 4343
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ناسارخ دالوف  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

153960 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/08هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5980963 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنمیز لوژام  چیئوس و  تیمیل  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: 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 15 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اوه چیئوس  رشرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000695 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اوه چیئوس  رشرپ  - 
یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 

ددع  5 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف سانشراک  دیئات  زا  سپ  زور  هیوست 60 دشابیمن  یریگیپ  لباق  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33004158-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: 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

سنمیز5980963 لوژام  چیئوس و  هحفص 33)تیمیل  چیئوس  ( چیئوس

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

اوه5981008 چیئوس  هحفص 33)رشرپ  چیئوس  ( چیئوس

سنمیز سنمیز لوژام   لوژام وو   چیئوس   چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 4444

اوه اوه چیئوس   چیئوس رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 4545
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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

یمگارفاید5981174 چوس  لوا  هحفص 32)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

مالیا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم تسویپ  لیافو  هدش  جرد  تاحیضوت  قبط  طقف   AVER VC520 FAST TEAM دنمشوه " الماک سنارفنک  ویدیو  جیکپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تساوخرد 

1101001509000034 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

رنه روآ  ون  هیارآ  امیس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SA-SANDT لدم رتائت  یفمآ  شیامه و  نلاس  یریوصت  یتوص و  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  الاک :  مان 
متفه رنه  روآ  ون  هیارآ  امیس  هدننک  هضرع  عجرم  متفه 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ادص ییاریگ  اب  AVER نوفرکیپسا لرتنک و  تومیر  ، AVER نیبرود لماش  AVER VC520 FAST TEAM دنمشوه " الماک سنارفنک  ویدیو  جیکپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتم عاعش 3  اب  ادص  ییاریگ  اب  AVER یثلثم نوفورکیم  ددع  رتم و2  عاعش 4.5 هب 

 - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  جردتسا  هباشم  هدش  جرد  یالاک  دک  ناریا  هجوت :

6931644744 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  یتسرپرس  ماما -  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33351005-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33382307-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروم دروم تسویپ   تسویپ لیافو   لیافو هدش   هدش جرد   جرد تاحیضوت   تاحیضوت قبط   قبط طقف   طقف   AVER VC520  FAST TEAMAVER VC520  FAST TEAM  دنمشوه دنمشوه "" الماک الماک سنارفنک   سنارفنک ویدیو   ویدیو جیکپ   جیکپ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   تساوخرد   تساوخرد

4646
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دزی یرادرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  ینف و  تاصخشم  دروآرب و  قبط  ناتسهوک  کراپ  یتوص  متسیس  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095547000053 زاین :  هرامش 

دزی یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8913853363 یتسپ :  دک  هچوک ،  یادتبا  هداز  بیقن  دیهش  هچوک  مئاق  رظتنم  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36274472-035  ، 36274470-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36274471-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاحیضوت5981457 قبط  طقف   AVER VC520 FAST TEAM دنمشوه " الماک سنارفنک  ویدیو  جیکپ 
دشاب یم  تساوخرد  دروم  تسویپ  لیافو  هدش  جرد 

هحفص 35) توص  ( توص

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

سالپ5981518 یج  چنیا  ید 24  یا  لا  هحفص 17)روتینام  نیبرود  ( نیبرود

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

کراپ5981547 یتوص  متسیس  بصن  هحفص 35)دیرخ و  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کراپ کراپ یتوص   یتوص متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرخ دیسر  رس  اب  یمالسا  هنازخ  دانسا  طسوت  راک  مامتا  زا  دعب  تخادرپ  نیوزق .  یزکرم  نادنز  گنیروتینام  قاتا  راوید  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . هام 1403

1101003115000008 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 
عبرم رتم  40 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  هب  ینامیلس  سدنهم  بانج  نادنز  تاعالطا  یروآ  نف  لوئسم  اب  لاوس  نتشاد  تروص  رد  دشاب .  یم  تسویپ  ارجا  طیارش  هشقن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هدیسرپ   09127875766

3414669547 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  راتسرپ  راولب  نایزورون  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33444300-028  ، 33672144-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33664310-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام قاتا   قاتا راوید   راوید یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4848

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

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

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

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

5981029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  افرص  یمالعا  دک  تسویپ ،  تاصخشم  تسیل و  قبط  یتایح  مئالع  لباترپ  رویتنام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004718000113 زاین :  هرامش 

ناهفصا ارهزلا س   همطاف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یرابج دیما  هدننک  هضرع  عجرم   MEKICS یتراجت مان   NP1000NTPLUS لدم یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

دابآ فجن  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( ینف تاصخشم  ددجم  یرازگراب  لیمکت و  ءاضماورهم ،   ) ناتسرامیب رابنا  برد  الاک  ناگیار  لیوحت   ، IMED تیاس رد  لوصحم  تکرش و  تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تساه یسررب  زا  تکرش  فذح  هلزنم  هب  ینف  تامازلا  نتشادن 

8519841151 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نادیم  یحلاص  دیهش  نابوتا  رتمولیک 3  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42443112-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42450119-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   تمیق   تمیق مالعا   مالعا تهج   تهج افرص   افرص یمالعا   یمالعا دکدک   تسویپ ،  ،  تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   تسیل   تسیل قبط   قبط یتایح   یتایح مئالع   مئالع لباترپ   لباترپ رویتنام   رویتنام ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ینامرد تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناجریس

نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  هب  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093664000046 زاین :  هرامش 

ناجریس ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
لاکساپ  HEADSET 810 لدم یرتم  لباک 2  اب  راد  نفورکیم  تس  ده  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراددیاب  الاک  -- دوش هداد  تمیق  تسیل  قبط  طقف  -- هزور جنپو  لهچ  تخادرپ  -- تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7818683333 یتسپ :  دک  میدق ،  اضر  ماما  ناتسرامیب  یشزومآ  تنواعم  انیس  نبا  نابایخ  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42232052-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42232053-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تراک تراک   audient idaudient id گنیروتینامرکیپسا   گنیروتینامرکیپسا -- ددع ددع کیکی     adam-t5vadam-t5v  22 نفورکیم   نفورکیم -- ددع ددع کیکی     rodeNTrodeNT کیکی   دلیش   دلیش پاپو   پاپو لباک   لباک -- ددع ددع کیکی   ناونع : : ناونع
11 نمرچ   نمرچ نفورکیم   نفورکیم هیاپ   هیاپ ددع   ددع - - PGPG   22 نوفدهددع   نوفدهددع کیکی     AKG K271 MKAKG K271 MK  ددع ددع کیکی     1414 ادص   ادص

5050
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دزی ناتسا  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط  روتینام  سیک و  ددع  دیرخ 17  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004260000056 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یلودبع ریما  هدنزاس  عجرم  یلودبع  ریما  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  اوآ  هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 17 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  یج  لا  یتراجت  مان   mk 400 لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 17 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب زکرم  ینف  تاصخشم  قبط  روتکاف  شیپ  دینک و  هعلاطم  لماک  ار  تسویپ  لیاف  افطل  تسویپ  مالعتسا  قبط  روتینام  سیک و  ددع  دیرخ 17   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  هدکناریا  زا  دشاب  یمن  دیئات  دروم  تسویپ  رد  یمالعا  تاصخشم  زا  ریغ  یتاصخشم  چیه 

8916997663 یتسپ :  دک  وجشنا ،  راواب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36242771-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36242774-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط روتینام   روتینام وو   سیک   سیک ددع   ددع دیرخ  1717   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

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

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

زا 42 ھحفص 40 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mt5q9664x3zcv?user=37505&ntc=5981463
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5981463?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5981492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع روتینام 2  تسویپ  تسیل  قبط  رتویپماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000747 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ددع روتینام 2  تسویپ  تسیل  قبط  رتویپماک  متسیس  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمظاک یدهم  دیرخ  سانشراک  دشاب  یسراف  ناتسا  هدننک  نیمات  دشابیم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09175676745

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53314017-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: 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

گنیروتینام5981018 قاتا  راوید  هحفص 36)یارجا  روتینام  ( روتینام

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

مالعا5981029 تهج  افرص  یمالعا  دک  تسویپ ،  تاصخشم  تسیل و  قبط  یتایح  مئالع  لباترپ  رویتنام 
دشاب یم  تمیق 

هحفص 36) روتینام  ( روتینام

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

5981402- ددع کی   adam-t5v 2 نفورکیم - ددع کی   rodeNT کی دلیش  پاپو  لباک  - ددع کی 
نوفدهددع کی   AKG K271 MK ددع کی  ادص 14  تراک   audient id گنیروتینامرکیپسا

نمرچ 1 نفورکیم  هیاپ  ددع  - PG 2

هحفص 36) روتینام  ( روتینام

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

لدم 59814562700 موف  بآ و  روتینام  قیرح  ءافطا  هاگتسد  هحفص 20)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5981463 مالعتسا  قبط  روتینام  سیک و  ددع  هحفص 36)دیرخ 17  روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک5981492 هحفص 36)متسیس  روتینام  ( روتینام

رتویپماک رتویپماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5252
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(( 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 " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سالپ5981518 یج  چنیا  ید 24  یا  لا  هحفص 17)روتینام  نیبرود  ( نیبرود

(( 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

یریوصت5981285 تراظن  متسیس  اقترا  تهج  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هحفص 17)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

تارباخم5980957 هکبش ، یرازفا ، تخس  یرازفا ، مرن  ینابیتشپ  هحفص 5)یرادهگن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5981279، هکبش یرازفا ، تخس  یرازفا ، مرن  ینابیتشپ  یرادهگن و  هصقانم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
هرامش 00137 فاشتکا -  تیریدم  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  تینما  تارباخم و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تالسارم5981480 لاسرا  رازفا  مرن  تامدخ  هحفص 19)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5981285 تراظن  متسیس  اقترا  تهج  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هحفص 17)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یموینیمولآ5981504 کیتاموتا  یقرب  هرکرک  برد  یاهمتسیسددعود  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 23) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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