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

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 9

140 1140 1 رذآ   رذآ   1010 هبنشجنپ   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   ,173هکس 190 , 000173, 190 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما357,920357,920رالد تاراما مهرد   97,47097,470مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   165,960هکس , 000165,960 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس243,500243,500رالد سیئوس کنارف   379,200379,200کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 95,000هکس , 00095,000 , اداناک000 اداناک رالد   268رالد ,700268 ناتسبرع700, ناتسبرع لایر   95,34095,340لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 65,000هکس , 00065,000 , وروی000 ژورن373,670373,670وروی ژورن نورک   36,50036نورک ,500

رایع رایع   1818 یالط   15,650یالط , 00015,650 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ434,950434,950دنوپ نپاژ نینی   دصکی   262دصکی ,6 10262 ,6 10

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
(( 1313))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((4848))

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

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

زا 49 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 5  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 21

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

( 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 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

( 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 7  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

( 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 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

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

( یهگآ دادعت 6  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 39

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

( یهگآ دادعت 2  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

( یهگآ دادعت 5  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( 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 9  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

( یهگآ دادعت 4  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ابیز ناهفصا   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6002216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباوس و اهیدنمناوت ، تاعالطا  لاسرا  هب  توعد  قیرط  زا  یگنهرف » نامزاس  شزومآ  رازفا  مرن  نیمأت  هژورپ  ماجنا  یارب  ناراکنامیپ  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یم  توعد  دنمناوت  تیحالص و  یاراد  یاهتکرش  زا  اذل  .دیامن  مادقا  تاداهنشیپ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دنیامن لاسرا  یناگرزابدحاو  ناهفصا ، یرادرهش  اواف )  ) تاطابترا تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدیپس ، تسب  نب  یادتبا  هناخ ، هنیئآ  راولب  ناهفصا ،  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: isfahan.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیبرود6002870 یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
هتسبرادم

هحفص 9) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6002886 یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
هتسبرادم

هحفص 9) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

شزومآ شزومآ رازفا   رازفا مرن   مرن نیمأت   نیمأت هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 11

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

یا هلحرمود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

001-40-00805-31 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زاغآرس  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6002765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WELL HEAD CONTROL PANEL 5000 PSI یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
..و  AIR BOTTLE RACK FOR ABOVE 5.000 PSI PANELS

لایر نیمضت 11.302.860.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

34123911-061 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگدرل هروا  ییایمیش  دوک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/09/08هرامش هبنش  هس  زور   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

lufc.ir :: عبنم سپعبنم تسیاب  خروم  هبنش  ود  زور  ات  رثکادح   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یم 1401/09/14

6002876 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  تعاس 15  ات  رثکادح   - 1401/09/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
1401/09/20

ناگدرل هروا  ییایمیش  دوک  عمتجم   FCS Delta V دنرب یاه   Device یکدی ملاقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ربتعم یکناب  همانتنامض  تروصب  لایر ) نویلیم  دصناپ  درایلیم و  کی  لایر   1.500.000.000 غلبم هب  یا  همان  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 4  کالپ 48  مکی  ناتسلگ  هچوک  ناتسلخن  نابایخ  یدازحرف - راولب  برغ -  کرهش  نارهت  سردآ   :: سردآ سردآ
مراهچ هقبط  هرامش 48  مکی  ناتسلگ  هچوک  شیاین  زا  رتالاب  یدازحرف  راولب  برغ  کرهش  نارهت  یناشن 

:: نفلت :: WWW.LUFC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

021-75976600 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WELL HEAD CONTROL PANEL 5000  PSIWELL HEAD CONTROL PANEL 5000  PSI ناونع : : ناونع 22

عمتجم عمتجم   FCS Delta VFCS Delta V دنرب   دنرب یاه   یاه   DeviceDevice یکدی   یکدی مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

 , هدرپس ذخا  نودب  دیرخ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHS-0145907-T16 :: یهگآ یهگآ هرامش   ءاضقناهرامش  - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

baorco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6003425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

”P/F : ” MAGNETROL دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

132-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tmicto.tehran.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6002278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ADATA SU800 Internal SSD 256GB -Drive دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مود هقبط  کالپ 563  یقرش  تشترز  شبن  یلامش  ظفاح  نابایخ  نارهت  رد  عقاو  نارهت  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  تسارح  رتفد   :: سردآ سردآ
هدومن لیوحت 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

84312128 :: 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

سم6002236 عمتجم  ظیلغت  روما  تراظن  متسیس  هحفص 9)داجیا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6002870 یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
هتسبرادم

هحفص 9) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

MAGNETROLMAGNETROL دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

ADATA SU800  Internal SSD 256GB -DriveADATA SU800  Internal SSD 256GB -Drive دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرم  کی  یمومع ---- هصقانم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6002267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاک  دیرخ  یعوض :  وم  یدنب  هقبط 

لایررازه دون  دصتفه و  نویلیم و  شش  درایلیم و  جنپ  تصش و  لداعم :  لایر     65,006,790,000 هیلوا :  دروارب  غلبم 

 : اه هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 --- ناینب شناد  هناروآون و  ناگدنشورف -   1

 --- یکیفارت تازیهجت  ناگدنشورف -   2
یرمیلپ تاعونصم  ناگدنشورف -   3

لایر دصناپ  رازه و  هن  یس و  دصیس و  نویلیم و  هاجنپ  تسیود و  درایلیم و  هس  لداعم :  لایر    3,250,339,500 همان :  تنامض  غلبم 

33448472-051 نفلت  :  کیفارت    نامزاس  - سدقم دهشم  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: 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

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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 :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003469000115 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6002746 :: هرازه هرازه :: 1401/09/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تشدهوک - ینگچ - دابآ مرخ  یاهناتسرهش  ییاتسور  یعرف و  یلصا و  ینایرشریغ و  یاهروحم  یکیفارت  درس  یشک  طخ  یارجا  گنر و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتخدلپ  - ناکشمور

ناتسرل  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
- ینگچ - دابآ مرخ  یاهناتسرهش  ییاتسور  یعرف و  یلصا و  ینایرشریغ و  یاهروحم  یکیفارت  درس  یشک  طخ  یارجا  گنر و  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

رتخدلپ  - ناکشمور - تشدهوک
329,966,294,083 یلام :  دروآرب 

لایر   1,649,814,704 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/12/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هقطنم 3 یرادرهش  یوربور  ناتسراهب  راولب  دابآ  مرخ   ، 6819613831 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  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 دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/22هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

dargah.nicico.com :: عبنم :: 1401/09/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6002236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همشچرس سم  عمتجم  ظیلغت  روما  تراظن  متسیس  داجیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

-034-04141715087-34303417-034-02182138078 :: نفلت نفلت
34306547

:: 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

ییاتسور ییاتسور وو   یعرف   یعرف وو   یلصا   یلصا وو   ینایرشریغ   ینایرشریغ یاهروحم   یاهروحم یکیفارت   یکیفارت درس   درس یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   گنر   گنر هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 77

سمسم عمتجم   عمتجم ظیلغت   ظیلغت روما   روما تراظن   تراظن متسیس   متسیس داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

موس تبون  هدش  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ع/1401/19 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نامرک داصتقا   :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6002790 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.GEG.IRنفلت 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

رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت موس  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ع/1401/19 یهگآ یهگآ هرامش   دیدزاب 1401/9/14هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تدحو یادن   :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6002865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.GEG.IRنفلت 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

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه متسیس   متسیس یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 99

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه متسیس   متسیس یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا 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 49 ھحفص 10 
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رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت موس  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ع/1401/19 یهگآ یهگآ هرامش   دیدزاب 1401/9/14هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناگریش  :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6002870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.GEG.IRنفلت 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

رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت موس  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ع/1401/19 یهگآ یهگآ هرامش   دیدزاب 1401/9/14هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تماقتسا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6002886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.GEG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه متسیس   متسیس یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 111 1

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه متسیس   متسیس یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا 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 49 ھحفص 11 
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هبقرط 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 08 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6002125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  یزادنا  هار  تهج   G10 رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050352000070 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  هبقرط  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

دولانیب رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9351947146 یتسپ :  دک  هبقرط ،  یرادرهش  ملعم -  راولب  هبقرط -  رهش  دولانیب ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34222213-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34222626-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6002366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءایشا تنرتنیا  رازگراک  باختنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090048000089 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

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

.تسا یمازلا  تمیق  مالعتسا  مرف  یراذگراب  یراشالریم 09395470118 ،) یاقآ  تالاوس ( هب  ییوگخساپ  تهج  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یرورض  وگخساپ  هارمه  هرامش  جرد 

دک ناتسچولب ،  ناتسیس و  یروانف  ملع و  کراپ  وجشناد 4 _  نابایخ  یوربور  وجشناد _  راولب   _ نادهاز نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816893111 یتسپ : 

33410086-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33410087-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن یزادنا   یزادنا هار   هار تهج   تهج   G10G10 رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

ءایشا ءایشا تنرتنیا   تنرتنیا رازگراک   رازگراک باختنا   باختنا 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 49 ھحفص 12 
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نالیگ ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6002486 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

corp-SD هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003225000018 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مرن هدنزاس  عجرم  زادرپ  نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1   Corporate-SD هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

زادرپ نما  یرازفا 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/22 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4144613111 یتسپ :  دک  ینارون ،  دیهش  نامتخاس  تلم -  نابایخ  یتشهب -  دیهش  یدنبرمک  تشر -  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33364096-013  ، 33364720-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33364720-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6002989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  امن  بطق  ضیوعن  هنانیهاوگ و  رودص  تست و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002667 زاین :  هرامش 

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

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع 
هخسن 1 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

corp-SDcorp-SD  هخسن هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

یکینورتکلا یکینورتکلا رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب امن - - امن بطق   بطق ضیوعت   ضیوعت وو   همانیهاوگ   همانیهاوگ رودص   رودص وو   تست   تست ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 49 ھحفص 13 
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم6002429 یاه  نیبرود  یزادنا  هارو  هحفص 30)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دزی نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6002683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروص هیهت  یلخادو و  یجورخ  تاملاکم  - یدورو تاملاکم  تاشرازگ  - اه سامت  هظحل  هب  هظحل  نفلت  زکرم  گنیروتینام  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط  ددع  1 ...وریغ باسح 
1101091794000604 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
روشک رواخ  جوم  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم  متسیس  گنیروتینام  تیاس  یتراجت  مان   FNJ-MS-01 لدم یتارباخم  متسیس  کرباس  گنیروتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

رواخ جوم  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- یدقن ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبطددع  تارباخم 1 گنیروتینام   - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  هعلاطم و  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  دیرخ  تساوخرد  حرش  تایئزج  - هلاس تخادرپ 1

8918849435 یتسپ :  دک  نومنهر ،  یلع  دمحم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یخرف ،  خ  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3120001-035  ، 3122001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروص تروص هیهت   هیهت وو   یلخادو   یلخادو یجورخ   یجورخ تاملاکم   تاملاکم -- یدورو یدورو تاملاکم   تاملاکم تاشرازگ   تاشرازگ -- اهاه سامت   سامت هظحل   هظحل هبهب   هظحل   هظحل نفلت   نفلت زکرم   زکرم گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ددع   ددع 11 ...وریغ ...وریغ باسح   باسح

1717
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52457546 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/11هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6002778 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP 3Par8200 زاس هریخذ  هاگتسد  رلورتنک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HP 3Par8200HP 3Par8200 زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد رلورتنک   رلورتنک ناونع : : ناونع 1818
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6003386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دوش تسویپ  هناگادج  ینف  یلام و  داهنشیپ  دشاب و  یم  دتسویپ  قبط  زاین  دروم  الاک  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   0130239 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006838 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  هخاش  ود  لماک  گنیتیف  الاک :  مان 

سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع 
تس 10 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  هنایمرواخ  نامرد  دیون  یکشزپ  یسدنهم   cm 150 زیاس یرادرب  ریوصت  روتکژنا  هاگتسد  دربراک  ولو  کچ  لبد  یوق  راشف   Y روتکناک الاک :  مان 

نیچ هدنزاس  روشک   MEDICAL POLYMER CO LTD
ددع 200 دادعت : 

1401/10/14 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دوش تسویپ  هناگادج  ینف  یلام و  داهنشیپ  دشاب و  یم  دتسویپ  قبط  زاین  دروم  الاک  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   0130239 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4148770-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرب یرادرب ریوصت   ریوصت روتکژنا   روتکژنا هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک ولو   ولو کچکچ   لبد   لبد یوق   یوق راشف   راشف   YY روتکناک   روتکناک گنیروتینام -  -  گنیروتینام متسیس   متسیس هخاش   هخاش ودود   لماک   لماک گنیتیف   گنیتیف ناونع : : ناونع 1919
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6003403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/20 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شوج هطقن  هاگتسد  هدنرادهگن  ناونع : 

14012846 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/11 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاجر دیهش  هاگورین  ییاجر -  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RPGM-1002-1959 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6003552 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TOKYO RYUKI KOGYO ODM-300-SDR روتاکیدنا ولف  رژرپ  لیسنارفید  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

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

شوج شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد هدنرادهگن   هدنرادهگن ناونع : : ناونع 2020

TOKYO RYUKI  KOGYO ODM-300 -SDRTOKYO RYUKI  KOGYO ODM-300 -SDR روتاکیدنا   روتاکیدنا ولف   ولف رژرپ   رژرپ لیسنارفید   لیسنارفید ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سوواک دبنگ  ص )  ءایبنالا (  متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6002124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح افطا  متسیس  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090020000133 زاین :  هرامش 

سوواک دبنگ  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

سوواک دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن یرازگراب  هناماس  رد  یراکنامیپ  تیحالص  یهاوگ  هارمه  هب  اضما  ورهم  زا  دعب  ار  مالعتسا  تسویپ  هگرب  تسیاب  یم  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  ینوناق  تاروسک  ----- دادرارق دافم  قبط  تخادرپ 

4979114641 یتسپ :  دک  سوواکدبنگ ،  ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  یزاریش ، دایص  یدنبرمک  سوواک ،  دبنگ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33384310-017  ، 33386061-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33386060-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  دابیات  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ 

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6002223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یلک  تساوخرد  قبط  یناشنشتآ  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091686000054 زاین :  هرامش 

دابیات ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
رادهار هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا  هدنزاس  روشک   ROSENBAUER هدنزاس عجرم   ROSENBAUER یتراجت مان   RB لدم یناشن  شتآ  بآ  لزان  الاک :  مان 

نیشام تعنص 
ددع 16 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
دابیات رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیدات اب  هارمه  تسویپ  روتکاف  شیپ  ههام -  تخادرپ 2  هکبش -  رابنا  برد  الاک  لیوحت  هباشم -  دک  ناریا  تسویپ  تساوخرد  ربارب  تمیق  مالعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمعنم 09153281951 زادرپراک  سامت  هرامش  یعامتجا  نیمات  راک و  هرادا  تاقیقحت  نامزاس  دات  دروم  یاه  تکرش  زا  یناشنشتآ  متسیس 

9591837353 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  دابیات ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54532240-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54532240-051 :: 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

یناشنشتآ یناشنشتآ مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسکات یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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 14 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6003198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  ساسا  رب  ناتسرامیب  دیرخ  تسا .  هباشم  دک  دنمشوه .  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  تازیهجت  مزاول و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم 

1101005398000097 زاین :  هرامش 
ناتسکات یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نامرآ هدننک  هضرع  عجرم   ZITEX یتراجت مان   ZX-HSD 6000 AD لدم یلخاد  روتالوزیا  یاراد  ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  ترارح  دود و  یبیکرت  روتکتد  الاک :  مان 
نایناریا نمیا 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

ناتسکات رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ یراذگ  تمیق  دیاب  طیارش  لخاد  تسیل  طیارش و  تسا .  یمازلا  تادنتسم  هئارا  تسا .  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  تسا .  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  دیدزاب   . ددرگ یراذگراب  هدش و  ءاضما  رهم و  تسیل  تساوخرد و  کرادم 

3481993115 یتسپ :  دک  ناتسکات ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هاپس  زا  رتالاب  ییاجر  دیهش  نابایخ  یاهتنا  ناتسکات ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35220101-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35220111-028 :: 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

دنمشوه دنمشوه قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسکات یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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 14 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6003222 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  ساسا  رب  ناتسرامیب  دیرخ  تسا .  هباشم  دک  دنمشوه .  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  تازیهجت  مزاول و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم 

1101005398000098 زاین :  هرامش 
ناتسکات یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نامرآ هدننک  هضرع  عجرم   ZITEX یتراجت مان   ZX-HSD 6000 AD لدم یلخاد  روتالوزیا  یاراد  ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  ترارح  دود و  یبیکرت  روتکتد  الاک :  مان 
نایناریا نمیا 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

ناتسکات رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ یراذگ  تمیق  دیاب  طیارش  لخاد  تسیل  طیارش و  تسا .  یمازلا  تادنتسم  هئارا  تسا .  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  تسا .  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  دیدزاب  ددرگ .  یراذگراب  هدش و  ءاضما  رهم و  تسیل  تساوخرد و  کرادم 

3481993115 یتسپ :  دک  ناتسکات ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هاپس  زا  رتالاب  ییاجر  دیهش  نابایخ  یاهتنا  ناتسکات ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35220101-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35220111-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دنمشوه دنمشوه قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 49 ھحفص 21 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5xqcmcqbkwjnd?user=37505&ntc=6003222
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6003222?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/173
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6002192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشمو  طیارش  تسیل  قبط  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003432000078 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشمو  طیارش  تسیل  قبط  مدوم  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  20 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحملگ یاقآ  03132203895 سامت نفلت  - دشابیم هدنشورف  هدهعرب  هپس  کنابرابناات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8133737331 یتسپ :  دک  رذآ ،  لپ  هب  هدیسرن  یرهطم  بالقنا خ  ادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32338740-031  ، 32338795-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32338740-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1734-14011162 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6002343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش نوتسیک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو طیارش   طیارش تسیل   تسیل قبط   قبط مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 2626

هکبش هکبش نوتسیک   نوتسیک ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6002406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مورده 6) لقادح   ) تننمرپ کولف  تنامض  تست  اب   LSZH شکور اب   CAT6 هکبش لباک  سکاب ) 3  ) رتم نیمات 900  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراددوخ  ٌادیکا  روکذم  طیارش  دقاف  هئارا  زا 

1201003731000044 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

مورده 6) لقادح   ) تننمرپ کولف  تنامض  تست  اب   LSZH شکور اب   CAT6 هکبش لباک  سکاب ) 3  ) رتم نیمات 900  - 
.ددرگ یراددوخ  ٌادیکا  روکذم  طیارش  دقاف  هئارا  زا 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
سکاب  3 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3153613111 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  نامتخاس  سای 2  یوک  رهش  ییاجر  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34447369-026  ، 34446799-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34447072-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دقاف دقاف هئارا   هئارا زازا   ( ( 66 مورده   مورده لقادح   لقادح  ) ) تننمرپ تننمرپ کولف   کولف تنامض   تنامض تست   تست اباب     LSZHLSZH  شکور شکور اباب     CAT6CAT6 هکبش   هکبش لباک   لباک سکاب ) ) سکاب 33  ) ) رتم رتم   900900 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
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جنپ هقطنم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6002507 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش تساوخرد و  قباطم  ینیشام  تامدخ  دحاو  تهج   zyxel-p-660ru لدم لسکیاز  مدوم  ددع  دیرخ 20  شرافس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لیاف  رد  کناب  یمالعا 

1101094858000098 زاین :  هرامش 
جنپ هقطنم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

ینسح روصنم   ADSL LAN410 لدم  Mb 16-2 لاقتنا تعرس   wired هنایار مدوم  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف رد  کناب  یمالعا  طیارش  تساوخرد و  قباطم  ینیشام  تامدخ  دحاو  تهج   zyxel-p-660ru لدم لسکیاز  مدوم  ددع  دیرخ 20  شرافس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ

1595813551 یتسپ :  دک  کالپ 486 ،  نارهت  گرزب  لته  یوربور  یرهطم  نابایخ  یادتبا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35918052-021  ، 88544573-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88542630-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

140176 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

qz.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6002538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 .... جدنوکو و هناروکو  نیپساک  زکارم  - پیت  - تیفرظ مک  زکارم  مالعتسا  طیارش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لسکیاز لسکیاز مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 2929

پیت پیت  - - تیفرظ تیفرظ مکمک   زکارم   زکارم ناونع : : ناونع 3030
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

نیوزق تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

140173 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

qz.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6002539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... یتشهب و دیهش  دابآ  لیعامسا  زکارم  - پیت  - تیفرظ مک  زکارم  مالعتسا  طیارش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیر ین  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6003481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسنس  2 ریژآ ، یجورخ  هکبش ، روسنس  تروپاس  لوژام  ما ، سا  یج   - rs485 هکبش و تحت  یاهروسنس  یپ  چا  سا  هلاناک  هاگتسد 32  نیمات - : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... و کب ، یرطاب  قرب ، لصو  عطق و  روسن   9 دود ،  2 تبوطر ، امد و 

یم روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  سپ  هتفه  کی  باسح  هیوست.دشاب  یم  تسویپ  لودج  حرش  هب  زاین  دروم  یاهالاک  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا 
هدننک  نیمات  اب  لمح  هیارک.دشاب 
1101092731000009 زاین :  هرامش 

زیر ین  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   BOHUA ELECTRONICS یتراجت مان   V 5 ژاتلو  W 2/75 ناوت  GAA-G/GN-C-SMA لدم  RG316 ناوت یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

روپ یوفص  نسحدمحم 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
زیر ین  سراف ،  لیوحت :  لحم 

حرش هب  زاین  دروم  یاهالاک  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - ژاتلو  W 2/75 ناوت  GAA-G/GN-C-SMA لدم  RG316 ناوت یریگ  هزادنا  روسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک  نیمات  اب  لمح  هیارک.دشاب  یم  روتکاف  الاک و  تفایرد  زا  سپ  هتفه  کی  باسح  هیوست.دشاب  یم  تسویپ  لودج 

7491676398 یتسپ :  دک  یعامتجا  ، نیمات  هاگنامرد  سراف -  جیلخ  نابایخ  تشدرز -  دیهشراولب  زیر - ین  زیر ،  ین  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53830380-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53828001-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکارم زکارم -- پیت پیت  - - تیفرظ تیفرظ مکمک   زکارم   زکارم ناونع : : ناونع 3131

،، هکبش هکبش روسنس   روسنس تروپاس   تروپاس لوژام   لوژام ماما ، ، ساسا   یجیج    -  - rs485rs485 وو   هکبش   هکبش تحت   تحت یاهروسنس   یاهروسنس یپیپ   چاچا   ساسا   هلاناک   هلاناک   3232 هاگتسد   هاگتسد هاگتسد - : - : هاگتسد نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
 ...  ... وو کبکب ، ، یرطاب   یرطاب قرب ، ، قرب لصو   لصو وو   عطق   عطق روسن   روسن   99 دود ، ، دود   22 تبوطر ، ، تبوطر وو   امد   امد روسنس   روسنس   22 ریژآ ، ، ریژآ یجورخ   یجورخ

3232
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم هقطنم 11  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6002271 :: هرازه هرازه تعاس 16دکدک    - 1401/09/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت تازیهجت  ور  هراوس  ربعم  زیهجت  ریمعت و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

:: سردآ سردآ

31296070 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6002295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/30 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ سکع  تاعالطا و  قبط  ) یکیفارت یا  هبرگ  مشچ  روتکلفر  ناونع : 

14013556 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/11/30 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت ورور   هراوس   هراوس ربعم   ربعم زیهجت   زیهجت وو   ریمعت   ریمعت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3333

یکیفارت یکیفارت یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ روتکلفر   روتکلفر ناونع : : ناونع 3434
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یزکرم ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6002551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هواس یتعنص  کرهش  ) نارهت هواس - نابوتا  رتمولیک 2.5  یا  هداج  ولبات  یارجا  تخاس و  لیمکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ طیارش  قبط 

1101001072000205 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( هواس یتعنص  کرهش  ) نارهت هواس - نابوتا  رتمولیک 2.5  یا  هداج  ولبات  یارجا  تخاس و  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818653194 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  بنج  هیمطاف  راولب  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33443105-086  ، 33443000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33662389-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راهباچ ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6002926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهباچ رهش  حطس  رباعم  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092786000073 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  راهباچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 10000 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب ههام م  هن  یرابتعا و  تروص  هب  تخادرپ  دشاب  یم  همیمض  یتسویپ  کرادم  رد  راک  زیر  راهباچ  رهش  حطس  رباعم  یشک  طخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9971716476 یتسپ :  دک  راهباچ ،  یرادرهش  هر _ ) ) ینیمخ ماما  راولب  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35320445-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35320446-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نابوتا نابوتا   2 .52 .5 رتمولیک   رتمولیک یایا   هداج   هداج ولبات   ولبات یارجا   یارجا وو   تخاس   تخاس لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 3535

راهباچ راهباچ رهش   رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 3636

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/12/09عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6002299 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/31 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یاهلیاف  گولاتاک  ینف و  تاصخشم  - faac ناشن  - کیتاموتا برد  یلیر  کج  ناونع : 

14013092 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/09 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

faacfaac ناشن   ناشن  - - کیتاموتا کیتاموتا برد   برد یلیر   یلیر کجکج   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6002601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه لیاف  قبط  ددرت ، لرتنک  متسیس  برد و  UPS و  لاکیرتکلا ماجنا  شیامرس ، متسیس  هیبعت  ینامتخاس ، تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ

1101005428000188 زاین :  هرامش 
نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
تساوخرد 1 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دراد رایتخا  دیرخ  تساوخرد  رد  جردنم  یاهدنب  ندومن  هفاضا  ای  فذح  رد  ناتسرامیب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414763153 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  ییاباب  دیهش  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3365007-028  ، 33667071-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667072-028 :: 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

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6003200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AGSA 606 FT یکیناکمورتکلا ییوزاب  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094375000590 زاین :  هرامش 

تانیاقدالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   S6 لدم الاب  تعرس  اب  ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/21 زاین :  خیرات 

تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق هبساحم  یراذگراب و  رد  مرتحم  هدننک  نیمات  .ددرگ  هعجارم  تسویپ  کرادم  لودج  هب  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامن یسررب  ار  دوخ  ینف  داهنشیپ  هناماس  رد  داهنشیپ  زا  لبق  دیئامرف و  تقد 

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

32540101-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32540118-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

،، ددرت ددرت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس وو   برد   برد وو     UPSUPS لاکیرتکلا لاکیرتکلا ماجنا   ماجنا شیامرس ، ، شیامرس متسیس   متسیس هیبعت   هیبعت ینامتخاس ، ، ینامتخاس تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 3838

AGSA 606 FTAGSA 606 FT یکیناکمورتکلا   یکیناکمورتکلا ییوزاب   ییوزاب دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 3939

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52459393 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/16هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6003544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کج زویلک  (- SUS304) بلاق نغور  هحفص  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یناتسا   :: 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  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشناریپ ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6002429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه لیاف  قبط  ار  هکبش  نیا  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هارو  بصن  دراد  رظن  رد  رهشناریپ  نامرد  تشادهب و  هکبش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  یصوصخ  شخب  هب  یتسویپ 

1101095106000146 زاین :  هرامش 
رهشناریپ ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هام 2 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
رهشناریپ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شخب هب  یتسویپ  یاه  لیاف  قبط  ار  هکبش  نیا  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هارو  بصن  دراد  رظن  رد  رهشناریپ  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن راذگاو  مالعتسا  یرازگرب  اب  یصوصخ 

5781833318 یتسپ :  دک  رهشناریپ ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  یکشزپ  لالقتسا خ  نادیم  رهشناریپ  رهشناریپ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44237577-044  ، 44229723-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44229723-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کجکج زویلک   زویلک - -   SUS304SUS304  بلاق بلاق نغور   نغور هحفص   هحفص ناونع : : ناونع 4040

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

رتخدلپ ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6002629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رتخ  دلپ  هر )  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  هتسب  رادم  متسیس  یزادنا  هار  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091527000010 زاین :  هرامش 

رتخدلپ هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
- تسویپ تسیل  قبط  تسارح  داتو  راک  نایاپ  را  سپ  یدقن  تخادرپ  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
1 1 دادعت : 

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

یدقن تخادرپ   - تسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6891973117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیبانیس  نبا  نابایخ  یاهتنا  نایجیسب  یوک  ماما  نابایخ  رتخدلپ ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32228196-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228225-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6003230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  تسیل  قبط  مالقا  رگید  نیبرود axisو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003903000675 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شواک رازفا  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   AXIS یتراجت مان   P1343 لدم یتعنص  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات ، هنومن لاسرازا  سپ  هامکی  یدقن  تخادرپ  - 3 ددرگ تسویپامازلا  سامت  هرامش  وروتکاف  شیپ  -2 تسا هدننک  نیماتاب  هیلختو  لمح  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمیحر سامت 09139064044 هرامش  -5 دشابدرادناتسا ناشنو  مزال  تیفیک  یاراددیابالاک  -4 الاک لیوحتو 

8174913136 یتسپ :  دک  نهآ ،  بوذ  نابوتا  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37885881-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37885600-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب هتسب   هتسب رادم   رادم متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 4242

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ -  -  تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط مالقا   مالقا رگید   رگید وو   axisaxis نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4343
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(( 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 " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ 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

دنمشوه6003198 قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  تازیهجت  مزاول و  هحفص 17)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دنمشوه6003222 قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  تازیهجت  مزاول و  هحفص 17)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک6002601 متسیس  برد و  UPS و  لاکیرتکلا ماجنا  شیامرس ، متسیس  هیبعت  ینامتخاس ، تایلمع 
، ددرت

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 28) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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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 دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

داژن یفابل  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6002692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرقف  دادعت 1  نارگراک  مان  یب  همیب  / هرقف دادعت 1  راجفنا )  ، قیرح ، هقعاص ) اهرابنا یزوس  شتآ  همیب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا لحم  زا  دیدزاب  / هباشم دک  / ددرگ هعلاطم  تاحیضوت 

1101050259001030 زاین :  هرامش 
نارهت داژن  یفابلدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

همیب سیورس :  مان 
هرقف 2 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راذگ همیب  هدهع  هب  باهذ  بایا و  هنیزه  / یمازلا لحم  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1666663111 یتسپ :  دک  داژن ،  یفابل  ناتسرامیب  درف  رادیاپ  نابایخ  بنج  مهن  ناتسوب  نارادساپ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23602040-021  ، 23601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23602306-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6002124 افطا  متسیس  بصن  هحفص 17)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دادعت 60026921 نارگراک  مان  یب  همیب  / هرقف دادعت 1  راجفنا )  ، قیرح ، هقعاص ) اهرابنا یزوس  شتآ  همیب 
یمازلا لحم  زا  دیدزاب  / هباشم دک  / ددرگ هعلاطم  تاحیضوت  هرقف 

هحفص 7) قیرح  ( قیرح

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

دنمشوه6003198 قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  تازیهجت  مزاول و  هحفص 17)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دنمشوه6003222 قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  تازیهجت  مزاول و  هحفص 17)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

دکدک // ددرگ ددرگ هعلاطم   هعلاطم تاحیضوت   تاحیضوت هرقف   هرقف   11 دادعت   دادعت نارگراک   نارگراک مان   مان یبیب   همیب   همیب // هرقف هرقف   11 دادعت   دادعت راجفنا )  )  راجفنا ،، قیرح قیرح ،، هقعاص هقعاص )) اهرابنا اهرابنا یزوس   یزوس شتآ   شتآ همیب   همیب ناونع : : ناونع
یمازلا یمازلا لحم   لحم زازا   دیدزاب   دیدزاب // هباشم هباشم

4444
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " 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

دنمشوه6003198 قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  تازیهجت  مزاول و  هحفص 17)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دنمشوه6003222 قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  تازیهجت  مزاول و  هحفص 17)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6002115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - لاستوف نلاس  تهج  رواپ   - pv دنرب لاستوف  نلاس  تهج  تخت  رسکیم  رواپ  رختسا -  تهج  الاب  یادص  تیفیک  ایویتاروکد  یوگدنلب  نیمات - : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... و یزاس -  ندب  نلاس  تهج   yamaha رسکیم

ملق دادعت 14  هب  تسویپ  حرش  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا 
1201092258000093 زاین :  هرامش 

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.تسویپ رد  جردنم  حرش  قباطم  ًانیع  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
تس رتم ، ددع ،  14 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
دهشم یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  یرازگراب  دک  ناریا  هئارا  تهج  ًافرص  هلحرم  نیا  رد  اضاقت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185835543 یتسپ :  دک  مایپ 6 ،  شبن  مایپ -  نابایخ  داشرا -  راولب   - مایخ راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37047000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37680766-051 :: 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

6002115 ... رسکیم و رواپ -  تخت -  رسکیم  رواپ  الاب - یادص  تیفیک  ایویتاروکد  هحفص 9)یوگدنلب  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم6002429 یاه  نیبرود  یزادنا  هارو  هحفص 30)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

 ...  ... وو رسکیم   رسکیم رواپ -  -  رواپ تخت -  -  تخت رسکیم   رسکیم رواپ   رواپ الاب - - الاب یادص   یادص تیفیک   تیفیک ایویتاروکد   ایویتاروکد یوگدنلب   یوگدنلب ناونع : : ناونع 4545

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 " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیبرود6002790 یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
هتسبرادم

هحفص 9) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6002865 یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
هتسبرادم

هحفص 9) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6002870 یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
هتسبرادم

هحفص 9) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6002886 یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
هتسبرادم

هحفص 9) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسا6003230 هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  تسیل  قبط  مالقا  رگید  هحفص 30)نیبرود axisو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6002397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هب  لمح  ییات  دمک 4 دادعت 12  تسویپ  حرش  هب   40x95x195 زیاس رتمیلیم  یزلف 0.9  سنج  برد  نکتخر 4  سابل  دمک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدننک  نیمات 

1101091319000125 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زیهجت سرا  هدننک  هضرع  عجرم   45x90x195 cm زیاس زیهجت  سرا  یتراجت  مان  یزلف  سنج  برد  نکتخر 4  سابل  دمک  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
ناتسراهب رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(16 یلا  8  ) یزابهش  09356522109 سامت هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56679050-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدهع هدهع هبهب   لمح   لمح ییات   ییات دمک  44 دمک   1212 دادعت   دادعت تسویپ   تسویپ حرش   حرش هبهب     4040 x95x195x95x195 زیاس   زیاس رتمیلیم   رتمیلیم   0 .90 .9 یزلف   یزلف سنج   سنج برد   برد   44 نکتخر   نکتخر سابل   سابل دمک   دمک ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات

4646
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هاگشناد هب  هتسباو  یمارهب  ناکدوک  یصصخت  قوف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6002482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت دک و  ناریا  قبط   QNAP تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090915000046 زاین :  هرامش 

نارهت یمارهب  ناکدوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
عجرم رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   QNAP یتراجت مان   TS-H1886XU-RP-D1622-32G لدم  TB 180 تیفرظ هکبش  تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

ناویات هدنزاس  روشک   QNAP هدنزاس
ددع 1 دادعت : 

1401/09/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب ینف  سامت  دشاب  هلاس  هس  اناپ و  یلصا  یتناراگ  اب  هاگتسد  تیابارت  کی   ssd ددع ود  تیابارت و  دراه 10  ددع  هس  لیر و  هارمه  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن لاسرا  روتکاف  شیپ  افطل  زوما  کین  سدنهم   02173013267

1641744991 یتسپ :  دک  یمارهب ،  ناکدوک  ناتسرامیب  ییایک  دیهش  دنوامد خ  نابایخ  نیسح  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

73013000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77586350-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6002397 حرش  هب   40x95x195 زیاس رتمیلیم  یزلف 0.9  سنج  برد  نکتخر 4  سابل  دمک 
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  ییات  دمک 4 دادعت 12 

هحفص 35) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تاحیضوت6002482 دک و  ناریا  قبط   QNAP(35 هحفص زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6002778HP 3Par8200 زاس هریخذ  هاگتسد  هحفص 14)رلورتنک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تاحیضوت تاحیضوت وو   دکدک   ناریا   ناریا قبط   قبط   QNAPQNAP ناونع : : ناونع 4747

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6002215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  هگرب  قباطم  رهش  حطس  یاهناتسوب  تاموزلم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097403000016 زاین :  هرامش 

ناتسلگ یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناهفصا نوتب  تادیلوت   cm 56 عافترا  160x50 cm داعبا یتشپ  نودب  هرفن  هس  یروت  ینتب  تکمین  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

ناواراک هدننک  هضرع  عجرم   M 102 لدم  m 2/5 عافترا  7x3 m داعبا هتخاس  شیپ  سکناک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
ایک سراف  اسآ  نت  یشزرو  یدیلوت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   152x272 cm داعبا  TF188 لدم رادخرچ  گنپ  گنیپ  زیم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

یقاتشم هللا  بیبح  هدننک  هضرع  عجرم   40x40x57 cm زیاس یتخرد  حرط  یرهش  یاضف  دربراک  ینتب  رد  نودب  هلابز  لطس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
یقاتشم هللا  بیبح  هدننک  هضرع  عجرم  یتخرد  هخاش  هس  حرط   m 1 عافترا  50x80 cm زیاس  T3 لدم ینیئزت  ینتب  نادلگ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

روآون رتسگ  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نروس  لدم   80x80x65 cm داعبا فایلا  اب  هدش  مواقم  ینتب  جنرطش  زیم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
سوت تعنص  نوتلآ  هدننک  هضرع  عجرم  سوت  تعنص  نوتلآ  هدنزاس  عجرم   Altonco ALHB-LV2260 لدم درالوب  دنب  هار  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

ناتسراهب رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ مالعتسا  هگرب  قباطم  رهش  حطس  یاهناتسوب  تاموزلم  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناتسلگ ،  یرادرهش  - ناتسلگ رهش   - هواس نارهت  هداج  رتمولیک 25   - ناتسراهب ناتسرهش   - نارهت ناتسا  ناتسراهب ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3756194369

56333550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56322262-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: 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

رهش6002215 حطس  یاهناتسوب  تاموزلم  هحفص 36)دیرخ  دنب  ( دنب هار   هار

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

6003200AGSA 606 FT یکیناکمورتکلا ییوزاب  یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 28) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

رهش رهش حطس   حطس یاهناتسوب   یاهناتسوب تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

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

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

زا 49 ھحفص 37 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6003200AGSA 606 FT یکیناکمورتکلا ییوزاب  یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 28) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ناتسچولب ناتسیس و  یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6002806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003724000123 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   ML110 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

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

یراذگراب کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یهاوگ  تسویپ  طیارش  رب  هوالع  دوش -  داهنشیپ  تسویپ  تاصخشم  قبط  الاک  دشاب -  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش

9817679617 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  یفطصم  رهشمرخ و  راولب  عطاقت  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33449291-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33449890-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رازفا6002125 مرن  یزادنا  هار  تهج   G10 رورس هحفص 11)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6002806 هحفص 38)تاعطق  رورس  ( رورس

رورس رورس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 4949

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

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

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52458048 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/15هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6003459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتاربیو لباک.یترارح  ظفاحم.نودامروسنس  .EPC تراک یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
4 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: 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

روتاربیو6003459 لباک.یترارح  ظفاحم.نودامروسنس  .EPC تراک هحفص 39)نیمات  روسنس  ( روسنس

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

یج6003481  - rs485 هکبش و تحت  یاهروسنس  یپ  چا  سا  هلاناک  هاگتسد 32  هاگتسد - : نیمات 
9 دود ،  2 تبوطر ، امد و  روسنس   2 ریژآ ، یجورخ  هکبش ، روسنس  تروپاس  لوژام  ما ، سا 

 ... و کب ، یرطاب  قرب ، لصو  عطق و  روسن 

هحفص 21) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

روتاربیو روتاربیو لباک.یترارح   لباک.یترارح ظفاحم.نودامروسنس   ظفاحم.نودامروسنس ..EPCEPC تراک تراک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5050

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/12/11عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6002316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/25 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لانیجروا  nautilus ناشن :  نغور ,  / اوه لاکیناکم  راشف  چیئوس  فیدر  کی  نیمات  ناونع : 

14012963 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/11 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

روباشین یبیکرت  لکیس  هاگورین   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

NCPP-62-116 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/13هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6002347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییامد چیئوس  راشف و  چیئوس  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

لانیجروا لانیجروا   nautilusnautilus ناشن :  :  ناشن نغور ,  ,  نغور // اوه اوه لاکیناکم   لاکیناکم راشف   راشف چیئوس   چیئوس فیدر   فیدر کیکی   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5151

ییامد ییامد چیئوس   چیئوس وو   راشف   راشف چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6002516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ سکع  قبط  ددع  دادعت 2   IP44 تلو -  MDR45 - 500 لدم  CONDOR دنرب چیئوسرشرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002607 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ تعنص  اتنامر  هدننک  هضرع  عجرم   CONDOR یتراجت مان   FIX Therm 96 TH-80/75 لدم یکیرتکلا  تاتسومرت  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  ود  یرابتعا  دیرخ  هوحن  تیولوا  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  دالیم  ناتسرامیب  ناتسرامیب  رابنا  ات  هیلخت  لقن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

82032044-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6002894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/11/30 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ تاصخشم  قبط  ) لاکیناکم چیئوس  ناونع : 

14013559 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/12/02 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

چیئوسرشرپ چیئوسرشرپ ناونع : : ناونع 5353

لاکیناکم لاکیناکم چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5454
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6003216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قبطزاین  دروم  یالاک  دشابیم  هباشم  هدش  دراو  یاهدک  ناریا  رتیه ( /  تنملا  تراتسا /  پتسا  دیلک   0130338 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشابیم یتسویپ 

1101093985006839 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هواک یتراجت  مان   FSMM-1602 لدم  V 230-220 ژاتلو  A 16 نایرج تدش  یتعنص  دربراک  یزلف  چیئوس  رتولف  قرب  دیلک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   SHANGHAI ZHAOYU CHEMICAL یتراجت مان   12/24x550x500 mm زیاس  ZHAOYU لدم یتعنص  هروک  دربراک  یترارح  تنملا  الاک :  مان 

دیواج تراجت  ایدرب  هدننک 
ددع 20 دادعت : 

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

( دشابیم یتسویپ  تاصخشم  قبطزاین  دروم  یالاک  دشابیم  هباشم  هدش  دراو  یاهدک  ناریا  رتیه ( /  تنملا  تراتسا /  پتسا  دیلک   0130338 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148386-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص هروک   هروک دربراک   دربراک یترارح   یترارح تنملا   تنملا یتعنص -  -  یتعنص دربراک   دربراک یزلف   یزلف چیئوس   چیئوس رتولف   رتولف قرب   قرب دیلک   دیلک ناونع : : ناونع 5555

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

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52459421 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/18هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6003454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراتور چیئوس  تیمیل  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: 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

لانیجروا6002316  nautilus ناشن :  نغور ,  / اوه لاکیناکم  راشف  چیئوس  فیدر  کی  هحفص 39)نیمات  چیئوس  ( چیئوس

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

ییامد6002347 چیئوس  راشف و  هحفص 39)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

هحفص 39)چیئوسرشرپ6002516 چیئوس  ( چیئوس

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

لاکیناکم6002894 هحفص 39)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

یتعنص6003216 هروک  دربراک  یترارح  تنملا  یتعنص -  دربراک  یزلف  چیئوس  رتولف  قرب  هحفص 39)دیلک  چیئوس  ( چیئوس

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

یراتور6003454 چیئوس  تیمیل  هحفص 39)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

یراتور یراتور چیئوس   چیئوس تیمیل   تیمیل دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6003104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شواک تالوصحم  زا  تسویپ  لیاف  قبط  یتوص  راتسرپ  راضحا  یزکرم  هاگتسد  ددع و  رامیب 37  تخت  یالاب  راتسرپ  راضحا  لناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت عناص 

1101094897002611 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  نارهت  عناص  شواک  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  نارهت  عناص  شواک  یتراجت  مان   GOOYA 706 لدم یناتسرامیب  راتسرپ  راضحا  متسیس  الاک :  مان 
نارهت عناص  شواک  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 38 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  ود  یرابتعا  دیرخ  هوحن  تیولوا  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  دالیم  ناتسرامیب  ناتسرامیب  رابنا  ات  هیلخت  لقن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

82032044-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: 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

6002115 ... رسکیم و رواپ -  تخت -  رسکیم  رواپ  الاب - یادص  تیفیک  ایویتاروکد  هحفص 9)یوگدنلب  نیبرود  ( نیبرود

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

قبط6003104 یتوص  راتسرپ  راضحا  یزکرم  هاگتسد  ددع و  رامیب 37  تخت  یالاب  راتسرپ  راضحا  لناپ 
نارهت عناص  شواک  تالوصحم  زا  تسویپ  لیاف 

هحفص 44) توص  ( توص

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

شواک شواک تالوصحم   تالوصحم زازا   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یتوص   یتوص راتسرپ   راتسرپ راضحا   راضحا یزکرم   یزکرم هاگتسد   هاگتسد وو   ددع   ددع رامیب  3737   رامیب تخت   تخت یالاب   یالاب راتسرپ   راتسرپ راضحا   راضحا لناپ   لناپ ناونع : : ناونع
نارهت نارهت عناص   عناص

5757
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رایرهش ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6002165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090973000046 زاین :  هرامش 

رایرهش شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3351739149 یتسپ :  دک  رایرهش ،  شرورپ  شزومآ و  تیریدم  شرورپ   شزومآ و  هچوک  باون - خ  رایرهش -  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65227719-021  ، 65261210-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65265999-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6002185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  تاقلعتم  هیلک  اب  یرادا  هنایار  هاگتسدکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن تبث  تمیق  سپس  هعلاطم و  ار  طیارش  افطل 

1101094840000204 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

لاسام هنایار  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   CNR-SP03L لدم  LCD روتینام اب  یرادا  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

.ددرگ یم  لاطبا  تمیق  تساوخرد  تروصنیاریغ  رد  دوش  یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  طیارش  لیاف 

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

53225231-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53231282-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنوسماس گنوسماس   19321932 NWNW  لدم لدم   inin   1919 زیاس   زیاس   LCDLCD  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 5858

.دامن .دامن تبث   تبث تمیق   تمیق سپس   سپس وو   هعلاطم   هعلاطم ارار   طیارش   طیارش افطل   افطل تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم هیلک   هیلک اباب   یرادا   یرادا هنایار   هنایار هاگتسدکی   هاگتسدکی ناونع : : ناونع 5959

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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یبرغ ناجیابرذآ  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6002901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینامو روتکژورپویدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005566000034 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمأت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هیرحب میرم  هدننک  هضرع  عجرم   CASIO COMPUTER CO. LTD یتراجت مان  روتکژرپ  ویدیو  هاگتسد  دربراک   YA-G30 CN لدم هعطق  زنل  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب ینوناق  تاروسک  ندوب  روتکاف  تسا  یمازلاروتکاف  شیپ  لاسرادشابیم  هدنرب  هدهع  هب  لحمرد  بصنو  لاسرا  روتینامو  روتکژورپویدیو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هناگادج  ربتعم  تکرشزا  یتناراگ  مادکره  یاربو  تسویپردروتکژورپ  ویدیو  وروتینام  تاصخشم 

 : یتسپ دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  رذگ  ریز  بنج  یتشهب  دیهش  عطاقت  یناشاک  نابایخ  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5714613147

32248135-044  ، 32224804-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225249-044 :: 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

گنوسماس6002165  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD هحفص 44)روتینام روتینام  ( روتینام

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

ار6002185 طیارش  افطل  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  تاقلعتم  هیلک  اب  یرادا  هنایار  هاگتسدکی 
.دامن تبث  تمیق  سپس  هعلاطم و 

هحفص 44) روتینام  ( روتینام

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

6002683- یدورو تاملاکم  تاشرازگ  - اه سامت  هظحل  هب  هظحل  نفلت  زکرم  گنیروتینام  متسیس 
تسویپ تسیل  قبط  ددع  1 ...وریغ باسح  تروص  هیهت  یلخادو و  یجورخ  تاملاکم 

هحفص 14) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

روتینامو6002901 هحفص 44)روتکژورپویدیو  روتینام  ( روتینام

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

دربراک6003386 ولو  کچ  لبد  یوق  راشف   Y روتکناک گنیروتینام -  متسیس  هخاش  ود  لماک  گنیتیف 
یرادرب ریوصت  روتکژنا  هاگتسد 

هحفص 14) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

روتینامو روتینامو روتکژورپویدیو   روتکژورپویدیو ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 49 ھحفص 46 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mh7tv8v6lgksv?user=37505&ntc=6002901
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6002901?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

هتسبرادم6002429 یاه  نیبرود  یزادنا  هارو  هحفص 30)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6002790 یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
هتسبرادم

هحفص 9) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6002865 یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
هتسبرادم

هحفص 9) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6002870 یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
هتسبرادم

هحفص 9) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6002886 یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
هتسبرادم

هحفص 9) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رازفا6002125 مرن  یزادنا  هار  تهج   G10 رورس هحفص 11)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شزومآ6002216 رازفا  مرن  نیمأت  هژورپ  هحفص 5)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم6002429 یاه  نیبرود  یزادنا  هارو  هحفص 30)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6002486corp-SD هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  هحفص 11)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیبرود6002790 یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
هتسبرادم

هحفص 9) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6002865 یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
هتسبرادم

هحفص 9) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6002870 یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
هتسبرادم

هحفص 9) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6002886 یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
هتسبرادم

هحفص 9) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یکینورتکلا6002989 رازفا  مرن  هتسب  امن - بطق  ضیوعت  همانیهاوگ و  رودص  هحفص 11)تست و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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 " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

نیبرود6002790 یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
هتسبرادم

هحفص 9) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6002865 یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
هتسبرادم

هحفص 9) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6002870 یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
هتسبرادم

هحفص 9) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6002886 یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
هتسبرادم

هحفص 9) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

127-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tmicto.tehran.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6002266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  تمیق  مالعتسا  قیرط  زا  یفقس  هیاپ  هارمه  هب  روتکژورپ  وئدیو  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مود هقبط   563  ، کالپ یقرش  تشترز  شبن  یلامش  ظفاح  نابایخ  نارهت  رد  عقاو  نارهت  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  تسارح  رتفد   :: سردآ سردآ
دیسر هدومن و  لیوحت 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

84312128 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: 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

یفقس6002266 هیاپ  هارمه  هب  روتکژورپ  وئدیو  هحفص 49)دیرخ  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

یفقس یفقس هیاپ   هیاپ هارمه   هارمه هبهب   روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161

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

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

زا 49 ھحفص 49 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/r2ckv6uk3qjx5?user=37505&ntc=6002266
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6002266?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net
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