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

( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 8  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 14

140 1140 1 رذآ   رذآ   2222 هبنش   هبنش هسهس   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   184,510هکس , 000184,510 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   ,369رالد 1 10369, 1 تاراما10 تاراما مهرد   102مهرد ,980102 ,980

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   185,580هکس , 000185,580 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس257,300257,300رالد سیئوس کنارف   406کنارف , 000406 , 000

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 118هکس , 000 , 0001 18 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   280رالد ,400280 ناتسبرع400, ناتسبرع لایر   10لایر 1 ,30010 1 ,300

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 88,000هکس , 00088 ,000 , وروی000 ,399وروی 180399, ژورن180 ژورن نورک   38,20038,200نورک

رایع رایع   1818 یالط   16یالط ,655,00016 سیلگنا655,000, سیلگنا دنوپ   466دنوپ ,510466 نپاژ510, نپاژ نینی   دصکی   276دصکی ,510276 ,510

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
((2424))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 134134))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 23  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 13  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 24  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 42

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 52

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 54

( یهگآ دادعت 13  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 59

( یهگآ دادعت 19  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 69

( یهگآ دادعت 2  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) video wall  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( 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 11  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( 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 4  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( 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 21  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( 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 8  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

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

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

( یهگآ دادعت 12  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

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

( یهگآ دادعت 12  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

( یهگآ دادعت 6  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

( یهگآ دادعت 4  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

( یهگآ دادعت 12  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 113

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123
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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 13  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123

( یهگآ دادعت 4  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 125

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

( یهگآ دادعت 4  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 125

( 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  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

lufc.ir :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 15   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

لایر  1/000/000/000 ینمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 4 - 48  - کالپ مکی  ناتسلگ  هچوک  ناتسلخن  نابایخ  یدازحرف - راولب  برغ  کرهش  نارهت   - :: سردآ سردآ

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

02175976600 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یناگمه  لقن  لمح و  یاهنامزاس  هیداحتا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یبایزرا  اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001099782000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/04هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم :: 1401/10/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040731 :: هرازه هرازه :: 1401/10/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  یفیک  یبایزرا  اب  نامزمه  هرامش 2001099782000002  یمومع  هصقانم  یرازگرب  اب  ار  رتنساتید  تازیهجت  بصن  دیرخ و  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دناسرب ماجنا  هب  تلود  یکینورتکلا  کرادت  هناماس 

لایر درایلیم  نیمضت 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یقرش پ 23 ناخرقاب  نارهت خ   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هروا هروا عمتجم   عمتجم رابنا   رابنا یاهالاک   یاهالاک گنیدک   گنیدک تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 11

رتنساتید رتنساتید تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22
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ناریا تارداص  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: اه یدنمناوت  ساسارب  تن  یتروف  وکسیس و  دنرب  زا  یتینما  یطابترا و  تازیهجت  یزادنا  هار  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(Fortinet-Cisco دنرب یاهلاوریاف  چوس و  شورف  دادعت  قباوس 

(Fortinet-Cisco  ) دنرب یاهلاوریاف  چوس و  ینابیتشپ  قباوس  دادعت 
یتارباخم تازیهجت  هتشر  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  تیاس  زا  زا 5  رتالاب  هبتر  یهاوگ  ربتعم  ریوصت  هئارا 

تکرش همیب  تسیل  رد  دوجوم  نانکراک   For راک  Fortinet و Cisco یللملا نیب  کرادم  هئارا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق هریاد  تاکرادت  لک  هرادا  هقبط 4  رهپس  نامتخاس  هرامش 85  راهب  یارعشلا  کلم  شبن  هیمس  نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

یباراد و 091086058و یاقا  :: 091086086-84765194 و  نفلت نفلت
یبساشرگ یاقا  84765323 و 84762710 

:: تیاسبو تیاسبو

41476201 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا 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   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6041032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ کاینومآ  هروا و  عمتجم  رابنا  یالاک  گنیدک  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 4 کالپ 48  مکی -  ناتسلگ  هچوک  ناتسلخن -  نابایخ  یدازحرف -  راولب  برغ -  کرهش  نارهت -   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.lufc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنتن یتروف   یتروف وو   وکسیس   وکسیس دنرب   دنرب زازا   یتینما   یتینما وو   یطابترا   یطابترا تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 33

رابنا رابنا یالاک   یالاک گنیدک   گنیدک تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 128 ھحفص 6 
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گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/09/23  هبنشراهچ  زور  زا   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات 1401/09/28 هبنشود  زور 

تاعالطا  :: عبنم خیرات 1401/10/12عبنم هبنشود  زور  تعاس 13  ات   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041367 :: هرازه هرازه خیرات 1401/10/13دکدک   هبنش  هس  زور  تعاس 10   - 1401/10/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاکرادت هناماس  قیرط  زا  طیارش  دجاو  نارگ  هصقانم  زا  دوخ  زاین  دروم  نیکرتشم  عماج  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  هب  تبس  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  تلود  یکینورتکلا 

نیکرتشم عماج  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، - 

یرتشم شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  هنیمز  رد  یزاجم  یاضف  یلاع  یاروش  / کیتامروفنا یلاع  یاروش  زا  ربتعم  همانیهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا 

تسا یمازلا  هصقانم  عوضوم  دروم  رد  اتفا  همانیهاوگ  هئارا 
لایر  نیمضت 1.750.000.000  غلبم 

دشاب  یم  هصقانم  هدنرب  هدهعب  همانزور  رد  یهگآ  تبون  جرد 2  هنیزه 
لایر دانسا 1.500.000  شورف  غلبم 

نلاس یئاشگزاب  لحم  گرزب و  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هناخریبد  هرادا  موس  هچوک  یاهتنا  رجفلاو -  کرهش  یبونج -  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ
ییاهب خیش  نامتخاس  تاسلج 

:: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http://www.tbtb.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلامش ناسارخ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد رایس  تاطابترا  تکرش   IFARS و IPM رازفا مرن   Update,site audit ماجنا تیعضو  حالصا  هناریگشیپ PM و  یرادهگن  ماجنا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  یلامش  ناسارخ  ناتسا  حطس 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32220550 :: نفلت :: www.ks.tci.ir www.ks.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

نیکرتشم نیکرتشم عماج   عماج متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 55

تکرش تکرش   IFARSIFARS وو     IPMIPM  رازفا رازفا مرن   مرن   Update ,s ite  auditUpdate ,s ite  audit ماجنا   ماجنا تیعضو   تیعضو حالصا   حالصا وو     PMPM  هناریگشیپ هناریگشیپ یرادهگن   یرادهگن ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 128 ھحفص 7 
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نارهت یرادرهش  هب  هتسباو  نارهت  کیفارت  لرتنک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

18-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 16   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات طبترم و  زاین  دروم  تایلمع  رگید  نارهت و  رهش  یبرغ  هنهپ  رد  ریذپ  همانرب  دنمشوه و  ییامنهار  یاه  غارچ  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاین دروم  تاعطق  تازیهجت و  هیلک 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   6/500/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هیاپ 5 لقادح  ای  یربارت  هار و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  ورین  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  هتشر  هیاپ 5  لقادح  هب  طوبرم  یراکنامیپ  تیحالص  زارحا  ربتعم  یهاوگ  هئارا 

هتشر  هبتر 2  لقادح  ای  یتعنص  نویساموتا  یاهمتسیس  هتشر  هبتر 2  لقادح 
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   500/000 دیرخ : 

تاصقانم نویسیمک  هناخریبد  هقبط 8  هلال  یتاقبط  گنیکراپ  هلال  کراپ  یلامش  علض  یوربور  یمطاف  رتکد  دیهش  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

ای 89186030 :: 89189و 88972891  نفلت :: trafficcontrol.tehran.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

دزی یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001071000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041208 :: هرازه هرازه :: 1401/10/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 B شخب دزی  ناتسا  قرب  هکبش  تارباخم  گنیچاپسید و  طوطخ ، اهتسپ ، تاریمعت  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

B شخب دزی  ناتسا  قرب  هکبش  تارباخم  گنیچاپسید و  طوطخ ، اهتسپ ، تاریمعت  یرادهگن و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   10,184,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/04/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یداش کراپ  زا  دعب  وجشناد ، راولب  نیسح ، ماما  نادیم  دزی ،  ، 8916713338 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: 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

یبرغ یبرغ هنهپ   هنهپ ردرد   ریذپ   ریذپ همانرب   همانرب وو   دنمشوه   دنمشوه ییامنهار   ییامنهار یاه   یاه غارچ   غارچ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 77

قرب قرب هکبش   هکبش تارباخم   تارباخم وو   گنیچاپسید   گنیچاپسید طوطخ ، ، طوطخ اهتسپ ، ، اهتسپ تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن یایا   هلحرم   هلحرم یبایزرا   یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 128 ھحفص 8 
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دزی یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001071000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041212 :: هرازه هرازه :: 1401/10/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 A شخب دزی  ناتسا  قرب  هکبش  تارباخم  گنیچاپسید و  طوطخ و  اهتسپ ، تاریمعت  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

A شخب دزی  ناتسا  قرب  هکبش  تارباخم  گنیچاپسید و  طوطخ و  اهتسپ ، تاریمعت  یرادهگن و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   10,223,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/04/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یداش کراپ  زا  دعب  وجشناد ، راولب  نیسح ، ماما  نادیم  دزی ،  ، 8916713338 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: 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

دزی یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/2116 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/9/21  دانسا  تفایرد   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا ناهج   :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041427 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/10/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

A شخب دزی  ناتسا  قرب  هکبش  تارباخم  گنیچاپسید و  طوطخ و  اه ، تسپ  تاریمعت  یرادهگن و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 10.223.000.000  غلبم  هناماس 2001001071000016 -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق تاکرادت و  روما  یداش  کراپ  زا  دعب  وجشناد  راولب  نیسح  ماما  نادیم  دزی  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ

03538253626 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تارباخم تارباخم وو   گنیچاپسید   گنیچاپسید وو   طوطخ   طوطخ اهتسپ ، ، اهتسپ تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
قرب قرب هکبش   هکبش

99

قرب قرب هکبش   هکبش تارباخم   تارباخم وو   گنیچاپسید   گنیچاپسید وو   طوطخ   طوطخ اهاه ، ، تسپ   تسپ تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن یراذگاو   یراذگاو 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 128 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6up3fyzjxwz6e?user=37505&ntc=6041212
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6041212?code=37505
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سراف جیلخ  هراتس  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PGSOC-LEC-MARK VI CONTROL-02025 :: یهگآ یهگآ هرامش   هرامش
SYSTEM-TE

:: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MARK VI یراجت ناشن  اب  یزاگ  یاههاگورین  لرتنک  متسیس  یاهتراک  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   2/000/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  3/300/000/000 نیمضت : 

یقوقح و روما  سراف  جیلخ  هراتس  تفن  تکرش  ییافکدوخ   ، راولب تفن  نادیم  تفن  تعنص  راولب  ریمخ  ردنب  هب  سابعردنب  روحم  رتمولیک 13  سابعردنب   :: سردآ سردآ
اهدادرارق

یتسپدک 7931181183

:: 31312677-076 و 076-31313357 نفلت :: WWW.PGSOC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Legal@pgsoc.irسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یفیک یبایزرا  دیدمت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 170/م/1401/3238 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم :: 1401/09/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040682 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/10/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ گنر  نلاس  یافطا  نالعا و  متسیس  دوبهب  حالصا و  ینف ، تاصخشم  هیهت  یحارط و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 150/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهعرب  همانزور  یهگا  تبون  کی  رشن  هنیزه 

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

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

MARK VIMARK VI یراجت   یراجت ناشن   ناشن اباب   یزاگ   یزاگ یاههاگورین   یاههاگورین لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یاهتراک   یاهتراک نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 111 1

گنر گنر نلاس   نلاس یافطا   یافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس دوبهب   دوبهب وو   حالصا   حالصا 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 128 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vv2mcy6ul38xz?user=37505&ntc=6042114
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وفسنارت ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هصقانم دیدمت  یهگا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هرامش 1401/143-1  :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم خیراتات 1401/9/13عبنم  - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد جردنم  تاصخشم  قباطم  وکسیس  کنیل -  ید  چیئوس  عاونا  هاگتسد  عوضوم 14  اب  هرامش 1401/143-1  هصقانم  دراد  رظن  رد  هلیسونیدب  *** یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن دیدمت  خروم 1401/09/28  ات  یهگآ  پاچ  خیرات  زا  ار  هصقانم  دانسا 

هکبش چوس  عاونا  صوصخ  رد 
وکسیس  چیئوس  - 

KVM هاگتسد - 

دشاب  یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگا  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

وفسنارت ناریا  هبعش  نارگراک  هافر  کناب  دزن  یهگا  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  لایر  غلبم 45.000.000  هب  یکناب  همانتنامض  ای  یزیراو  شیف 

تسا  هدوب  وفسنارت  ناریا  هناخراک  برد  الاک  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
یمومع دیرخ  وفسنارت  ناریا  تکرش  نارهت  هداج  رتمولیک 4  ناجنز  سردآ 

02433790593 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا قرب  تیریدم  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001070000037 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:15هرامش تعاس :   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:55عبنم تعاس :   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040522 :: هرازه هرازه :: 1401/10/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا  یروانف  هکبش  هداد و  زکرم  ینابیتشپ  تیریدم و  یربهار ، تازیهجت ،  ریمعت  یرادهگن و  سیورس ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا یروانف  هکبش  هداد و  زکرم  ینابیتشپ  تیریدم و  یربهار ، تازیهجت ،  ریمعت  یرادهگن و  سیورس ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 218,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:55 تعاس : 1402/04/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

قرب هکبش  تیریدم  تکرش  یمسای - دیشر  نابایخ  کنو - نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو - نابایخ  نارهت -  ، 1996836111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تیریدم نامتخاس  ناریا -

:: 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

وکسیس وکسیس کنیل -  -  کنیل یدید   چیئوس   چیئوس عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 1313

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف هکبش   هکبش وو   هداد   هداد زکرم   زکرم ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   تیریدم   تیریدم یربهار ، ، یربهار تازیهجت ،  ،  تازیهجت ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ،  ،  سیورس 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 128 ھحفص 11 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناتسزوخ ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  هدرشف  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093377000216 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم مودعبنم تبون  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا  دعب  زور  رثکادح 14   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف رورس و  هکبش و  چوس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 - یهگآ رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 500.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یمورب لپ  و  هپت ) هار  هس   ) بسا راهچ  نادیم  لصاف  دح  زاوها  ناتسرهش  ناتسزوخ   :: سردآ سردآ
نفلت 06134199958 قاتا 201  تاکرادت ، دحاو  ناتسزوخ ، ناتسا  زاگ  تکرش  الاک  تایلمع  تاکرادت و  روما  هرامش 4 ، یتعنص  کرهش  یور  هبور 

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 02141934 و  زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رتنساتید6040731 تازیهجت  بصن  هحفص 5)دیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تن6040788 یتروف  وکسیس و  دنرب  زا  یتینما  یطابترا و  تازیهجت  یزادنا  هار  هحفص 5)هیهت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیکرتشم6041367 عماج  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

گنیروتینام6041387 قاتا  هژورپ  هحفص 14)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رازفا6042219 مرن   Update,site audit ماجنا تیعضو  حالصا  هناریگشیپ PM و  یرادهگن  ماجنا 
تکرش  IFARS و IPM

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لاوریاف لاوریاف وو   رورس   رورس وو   هکبش   هکبش چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 128 ھحفص 12 
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یرهش یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6040725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( نیبرود طایتحا و  یگدننار ، ییامنهار و  غارچ  یکیفارت (  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 4/015/000/000  غلبم 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر   201/000/000 نیمضت غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02331555676 :: 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

نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001551000211 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041250 :: هرازه هرازه :: 1401/10/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و تاصخشم  قباطم  صوصخم  باغود  ( 160KG  ) لطس تکرح و 8  لاحرد  نیزوت  هناماس  ینزو  روسنس  ددع  یزادنا 8  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دادرارق  تسویپ  طیارش 

نامرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تاصخشم قباطم  صوصخم  باغود  ( 160KG  ) لطس تکرح و 8  لاحرد  نیزوت  هناماس  ینزو  روسنس  ددع  یزادنا 8  هار  بصن و  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

دادرارق  تسویپ  طیارش  ینف و 
18,320,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   3,664,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/01/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامرک  ، 7618846846 یتسپ :  دک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  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

(( نیبرود نیبرود وو   طایتحا   طایتحا یگدننار ، ، یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ یکیفارت   ( ( یکیفارت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1616

نیزوت نیزوت هناماس   هناماس ینزو   ینزو روسنس   روسنس ددع   ددع   88 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
ینف ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم صوصخم   صوصخم باغود   باغود ( ( 160160 KGKG  ) ) لطس لطس   88 وو   تکرح   تکرح لاحرد   لاحرد

1717

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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رهشامه یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  لوا  تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش لوا  تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  تفه   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم رصع   :: عبنم یهگآعبنم مود  تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  تفه   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  یریوصت  شیاپ  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  20/000/000/000 دروارب غلبم 

 - کناب تسپ  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  هجو  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه 

تسا راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  ای  کی  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش 

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یبرغ6040603 هنهپ  رد  ریذپ  همانرب  دنمشوه و  ییامنهار  یاه  غارچ  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  هحفص 7)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

یفیک یبایزرا  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

200100150900004 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

bmi.ir :: عبنم تعاس 19عبنم  - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041407 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 9   - 1401/10/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا رد  کناب  هعبات  دحاو  یدورو 14  یدابم  یدالوف  چناپ  لور  یاه  هرکرک  یتناراگ  بصن و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یلم کناب  ینیمخ -  ماما  نادیم  مالیا -   :: سردآ سردآ

08433381988 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهش رهش حطس   حطس یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1818

یدابم یدابم یدالوف   یدالوف چناپ   چناپ لور   لور یاه   یاه هرکرک   هرکرک یتناراگ   یتناراگ وو   بصن   بصن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1919

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001265000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040525 :: هرازه هرازه :: 1401/10/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی  یقودص  دیهش  هاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هارو  بصن   ، لیمکت ، دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دزی  یقودص  دیهش  هاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هارو  بصن   ، لیمکت ، دیرخ تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
100,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   5,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

داتس  هناماس  رد  یرازگرابو  لک  هرادا  هناخریبد  هب  همانتنامض  لصا  لیوحت  نیمضت :  تاحیضوت 
14:00 تعاس : 1402/01/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دزی یقودص  دیهش  هاگدورف   - ناگدازآ راولب  دزی -  ، 8917363163 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یاهیرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/09/22 زا   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناردنزام ریشب   :: عبنم :: 1401/09/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041387 :: هرازه هرازه 12دکدک   تعاس  - 1401/10/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام قاتا  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1/970/600/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یریوصت شیاپ  دحاو )  ) نامزاس یاه  یرایهد  اه و  یرادرهش  روما  دحاو   :: سردآ سردآ

01133245311 :: نفلت :: http://www.mmcorg.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6040725( نیبرود طایتحا و  یگدننار ، ییامنهار و  غارچ  یکیفارت  ( تایلمع  هحفص 12)یارجا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رهش6042167 حطس  یریوصت  شیاپ  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هژورپ  هحفص 12)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

هاگدورف هاگدورف یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن  ، ، لیمکت لیمکت ناونع : : ناونع 2020

گنیروتینام گنیروتینام قاتا   قاتا هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 128 ھحفص 15 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  2323   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشوب ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040556 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط   corporate هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  ینابیتشپ  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005701000324 زاین :  هرامش 

رهشوب ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  اهب  مالعتسا  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اهدادرارق 09176436981 روما  ییوگخساپ 09173717883  تهج  زاین  دروم  یاه  هرامش 

7515988338 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ردنب  یرادرهش  یراولد  یلع  سیئر  هکلف  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340571-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

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

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

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

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

6040640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ یراذگراب  هناماسرد  یلایر  ینف و  داهنشیپ  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000740 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   DOURAN یتراجت مان   DS Gate لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   DOURAN DS Gate یتراجت مان   DS Gate لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هناماسرد  یلایر  ینف و  داهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fa.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اراک زکارم   v5.2 هب  no7 زا اهنآ  گنیلانگیس  لیدبت  اراک و  یاه  چیئوس  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن   up grade لماش چیئوس  یرازفا  مرن  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسا حطس 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

ینامداش  07136112217 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 2323

گنیلانگیس گنیلانگیس لیدبت   لیدبت وو   اراک   اراک یاه   یاه چیئوس   چیئوس یرازفا   یرازفا تخس   تخس وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن   up gradeup grade لماش   لماش چیئوس   چیئوس یرازفا   یرازفا مرن   مرن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم هقطنم 1  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040920 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/09/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کی هقطنم  یاه  متسیس  زاین  دروم  تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کی هقطنم  یرادرهش  یبونج 35  مایخ   :: سردآ سردآ

31293081 :: نفلت :: www.ets.mashhad.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

نامرک ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  هربراک  سوریو 10 یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000130000076 زاین :  هرامش 

یسانشاوه لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سوریو یتنآ  یتینما و  رازفا  مرن  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618481477 یتسپ :  دک  پچ ،  تمس  راولب  یاهتنا  یمالسا  یروهمجراولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32653934-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32653937-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم هقطنم یاه   یاه متسیس   متسیس زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2525

هربراک هربراک 1010 سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تایئزج هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا   ( هدنشورف فرط  زا  یتناراگ  یاراد   ) تیگ سراپ  هاگتسد  یرازفا  مرن  هتسب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دادعت  دیرخ و 

1101001022001950 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم  تیگ 1000  سراپ  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادعت دیرخ و  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا   ( هدنشورف فرط  زا  یتناراگ  یاراد   ) تیگ سراپ  هاگتسد  یرازفا  مرن  هتسب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم 

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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(2  ) یداتس تارادا  یزکرم و  نامتخاس  تنرتنیا  دناب  یانهپ  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000124 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/09/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519733111 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  یزکرم  نامتخاس  اقیرفآ  راولب  یادتبا  نیتناژرآ  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55128420-021  ، 55127388-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تایئزج تایئزج هدهاشم   هدهاشم تهج   تهج .تسا   .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ( ( هدنشورف هدنشورف فرط   فرط زازا   یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد  ) ) تیگ تیگ سراپ   سراپ هاگتسد   هاگتسد یرازفا   یرازفا مرن   مرن هتسب   هتسب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 . . تسیمازلا تسیمازلا همیمض   همیمض لیاف   لیاف هبهب   هعجارم   هعجارم دادعت   دادعت وو   دیرخ   دیرخ

2727

(( 22  ) ) یداتس یداتس تارادا   تارادا وو   یزکرم   یزکرم نامتخاس   نامتخاس تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

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

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

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

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

6041214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ تسیل  قبط  کرادم  نکسا 

1101060040000387 زاین :  هرامش 
ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هنایار بط و  هدننک  هضرع  عجرم  هنایار  بط و  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  هتسب 1   M.R.S یکشزپ کرادم  نکسا   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاریش یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  سانشراک  هطوبرم و  هرادا  ییاهن  دات  روتکاف و  هئارا  زا  سپ  هام  هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هدیسر  زاریش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تسارح  هرادا  دات  هب  یتسیاب  هطوبرم  تکرش 

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7557-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییایرد یاه  هشقن  اب  هارمه   NaviPro رازفا مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000115 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ماک یناب  هدننک  هضرع  عجرم  یرومم  شلف  یدنب  هتسب  عون  یرازفا  مرن  سکف  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  الاک  دک  زا  هک  دامن  تقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31666700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

M.R.SM.R.S یکشزپ   یکشزپ کرادم   کرادم نکسا   نکسا   DVDDVD  رازفا رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 2929

ییایرد ییایرد یاه   یاه هشقن   هشقن اباب   هارمه   هارمه   NaviProNaviPro رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنربرکذ و هباشم ، یباختنا  یالاک  دک.تسویپ  تاصخشم  قبط   axigen رورس لیمیا   up grade هلاسکی سنسیال  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا هدش  لیمکت  مرف  یراذگراب 

1101001406000106 زاین :  هرامش 
نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  نایار  ناوآ  سراپ  هدنزاس  عجرم   ESCAN یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  عون  نژیسکا  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
نایار ناوآ  سراپ  هدننک  هضرع 

هتسب 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

32738002-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32738032-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

153954 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/28هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6041598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش ذوفن  تست  یتینما و  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

axigenaxigen رورس   رورس لیمیا   لیمیا   up gradeup grade هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 3131

هکبش هکبش ذوفن   ذوفن تست   تست وو   یتینما   یتینما یبایزرا   یبایزرا ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 128 ھحفص 21 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2l9ga7m4f25xz?user=37505&ntc=6041391
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6041391?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wv25pzjqte69f?user=37505&ntc=6041598
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6041598?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت هاگشناد  ییوجشناد  تامدخ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاس ینابیتشپ  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201098109000031 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  ییوجشناد  تامدخ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
.دامرف مادقا  تمیق  هئارا  هب  تبسن  تسویپ  لیاف  هعلاطم  زا  سپ  افطل  - 1 - 

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

1401/10/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یداصتقا  هسانش  یاراد  هدنشورف  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماسرد  روتکاف  شیپ  - 2

.دامرف لصاح  سامت  یدومحم  یاقآ  هرامش 09127035178  اب  لاوس  ندمآ  شیپ  تروص  رد  - 3

1417466619 یتسپ :  دک  ییوجشناد ،  تنواعم  نامتخاس  رذآ -  خ 16  بالقنا -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66481607-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66464066-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایانیبان نایانیبان تیاس   تیاس یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 3333
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برغنالیگ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم تاقلعتمو  رتویپماک  هاگتسد  12 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030426000094 زاین :  هرامش 

برغنالیگ ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ یاه  تسیل  قبط  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  12 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
برغنالیگ رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهعبالاک  لاسرا  هنیزهو  ههام  هجو 6 تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  هداد  تدوع  الاک  یتسویپ  تاصخشمابالاک  تقباطم  مدع  تروصرد 

دوش هتفرگ  سامت  یدازآ  یاقآ   09183347638 هرامشاب ییامنهار  هبزاین  تروصرد 

6787115158 یتسپ :  دک  تارباخم ،  نابایخ  یوربور  ( - هر  ) ینیمخ ماما  نابایخ  - برغنالیگ برغنالیگ ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43225872-083  ، 43222080-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43222660-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم تاقلعتمو   تاقلعتمو رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد 1212 ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگنس نهآ  گنس  عمتجم 

1101003007000367 زاین :  هرامش 
ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  اددجم  اضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  اهب  تسرهف  مرف 

1581614513 یتسپ :  دک  کالپ 39 ،  یفیرش  هچوک  شبن  ینرق  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54173300-051  ، 88308139-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88308139-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MIL یسدنهم و یاهدادناتسا  جیکپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093567000718 زاین :  هرامش 

نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ یاضاقت  حرش  قباطم  - 

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

1401/10/11 زاین :  خیرات 
رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دشاب  یلام  ینف  تسویپ  دقاف  هک  ییاهداهنشیپ  هب  .ددرگ  یراذگراب  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  امازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.. 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  هدوب و  نیوخراد  رد  عقاو  رادیرخ  رابنا  الاک  لیوحت  لحم 

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123194-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MILMIL وو   یسدنهم   یسدنهم یاهدادناتسا   یاهدادناتسا جیکپ   جیکپ ناونع : : ناونع 3636
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  هب  اماگ )  ) تاعالطا یروانف  تامدخ  ناوخشیپ  رازفا  مرن  یناسرزورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000884 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا  یمازلا  هناماس  رد  نفلت  هرامش  رکذ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یروهمج  تسایر  اتفا  نامزاس  زا  امن  زوجم  کیتامروفنا و  یلاع  یاروش  زوجم  یاراد  تسیابیم  هدنشورف 

6137674764 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  - یقرش رگراک  راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360747-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( اماگ اماگ  ) ) تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف تامدخ   تامدخ ناوخشیپ   ناوخشیپ رازفا   رازفا مرن   مرن یناسرزورب   یناسرزورب ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AIS کارتشا دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000114 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 
تامدخ  حرش 

 AIS راکدوخ سئاسانش  متسیس  یلاسرا  یاه  مایپ  هداد ،  نایرج  نیمات 
ریخات  نودب  طخرب ON-LINE و  تروصب  هداد  نایرج  لاسرا 

سیورس  یعطق  لقادح  اب  رمتسم  لاسرا 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  تمدخ  دک  زا  هک  دامن  تقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31666700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

..و ..و   ON-LINEON-LINE  طخرب طخرب تروصب   تروصب هداد   هداد نایرج   نایرج لاسرا   لاسرا یلاسرا -  -  یلاسرا یاه   یاه مایپ   مایپ هداد   هداد نایرج   نایرج نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3838
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ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  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 07 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مایپ نویلیم  دادعت 2  هب  تسویپ  لیاف  تاحیضوت  قبط  هاتوک  مایپ  کلاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003366000068 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مایپ نویلیم  دادعت 2  هب  تسویپ  لیاف  تاحیضوت  قبط  هاتوک  مایپ  کلاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158184435 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  ناتسرهش   لپ  زا  دعب  مود  قاتشم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32617110-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32617110-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره یزرواشک  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ تمرف  قبط  ناگزمره  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  تیاس  زا  یتابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003757000273 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
بو یاههاگرد ) ) یاهلاتروپ طوبرم ،  یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  شزادرپ و  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1402/01/22 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ناتسا  ناگدننک  نیمات  اب  تیولا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیق 

دوش یم  زیراو  هدننک  نیمات  باسح  هب  ناگزمره  یزرواشکداهج  نامزاس  رد  هطوبرم  دحاو  دیئات  زا  سپ  تخادرپ 
ددرگ یراذگراب  تبث و  هناماس  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  هیلک 

7915857499 یتسپ :  دک  عولط ،  نابایخ  سابعردنب ، سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33662541-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33662061-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاتوک هاتوک مایپ   مایپ کلاب   کلاب ناونع : : ناونع 3939

یزرواشک یزرواشک داهج   داهج نامزاس   نامزاس تیاس   تیاس زازا   یتابیتشپ   یتابیتشپ ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دنیامن هئارا  ار  تادنتسم  هتشاد و  ار  یتسویپ  لیاف  رد  جردنم  یصاصتخا  یمومع و  طیارش  دی  اب  ناگ  هدننک  تکرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000671 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

روتکاف 1 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا ار  تادنتسم  هتشاد و  ار  یتسویپ  لیاف  رد  جردنم  یصاصتخا  یمومع و  طیارش  دی  اب  ناگ  هدننک  تکرش   CRM یرتشم اب  طابترا  هناماس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنیامن

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34496414-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: 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

دنمشوه6040559 لقن  لمح و  یاهمتسیس  هب  طوبرم  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  ، هحفص 29)دیرخ یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم6041724 یاه  نیبرود  یا و  هنایار  هکبش  ینابیتشپ  یرادهگن و  ، سیورس اهب  هحفص 69)مالعتسا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هحفص 69)سنسیال6041910 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

CRMCRM  یرتشم یرتشم اباب   طابترا   طابترا هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 4141

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح یاهمتسیس  هب  طوبرم  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  ، دیرخ هژورپ  هصقانم  دانسا  یارجا  هب  تبسن  دراد  رظنرد  جرک  یرادرهش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  تسویپ  تاصخشم  قبط  دنمشوه  لقن  و 

1101005265000039 زاین :  هرامش 
جرک یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یقرب تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

دیرخ  یاه  متیآ 
رپمآ  تلو 60  لونیم 5  رواپ 

هاگتسیا  ره  رد  ناوخ  کالپ  یتراظن و  یاه  نیبرود  فیظنت 
SFTP لباک تکوس  لاصتا 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

دنمشوه لقن  لمح و  یاهمتسیس  هب  طوبرم  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  ، دیرخ هژورپ  هصقانم  دانسا  یارجا  هب  تبسن  دراد  رظنرد  جرک  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یرازگراب  هناماس  رد  اددجم  هدومن و  اضما  رهم و  ، لیمکت ار  ( 18) اهب مالعتسا  مرف  تسابیم  هدننک  نیمات  .دیامن  مادقا  تسویپ  تاصخشم  قبط 

3149914181 یتسپ :  دک  جرک ،  یزکرم  یرادرهش   - لالب راولب  - دیحوت نادیم  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35892267-026  ، 35892-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32279112-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه لقن   لقن وو   لمح   لمح یاهمتسیس   یاهمتسیس هبهب   طوبرم   طوبرم تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط   F&G هاگتسد یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000338 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   SCAME SISTEMI هدنزاس عجرم   S81 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 43 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  داهنشیپ  در  بجوم  یلام  ینف و  داهنشیپ  لیاف  یراذگراب  مدع  .ددرگ  میظنت  تسویپ  حرش  قبط  یلام  ینف و  یاهداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31315179-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ییاضف  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041186 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یسیلگنا ای  یناملآ  )Type R-0.5mm یتعنص لپوکومرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030128000047 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

( یسیلگنا ای  یناملآ  )Type R-0.5mm یتعنص لپوکومرت  - 
یریگ هزادنا  تالآرازبا  الاک :  هورگ 

رتم یتناس   140 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت هرامش  اب  زاین  تروص  رد.دوش  تمیق  مالعا  دشابیم ) هباشم  دکناریا  دکناریا 2285400149870001( اب  ًامتح  - تسیمازلا روتکاف  شیپ  رودص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  یفسوی )  ) یلخاد 2243  66282070

1459777511 یتسپ :  دک  هرامش 182 ،  - یرون هللا  لضف  خیش  هارگرزب  هب  هدیسرن  - یرومیت دیهش  راولب  - تشرط - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66282070-021  ، 66065030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66008615-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( یناشن یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ) ) F&GF&G هاگتسد   هاگتسد یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 4343

(( یسیلگنا یسیلگنا ایای   یناملآ   یناملآ )) Type R-0 .5mmType R-0 .5mm  یتعنص یتعنص لپوکومرت   لپوکومرت ناونع : : ناونع 4444

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  متشه  هاگشیالاپ  دحاو 111  ناپورپ  یاهروسرپمک  چرس  یتنآ  نویساموتا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000358 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

یا هژورپ  1 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زوجم همانیهاوگ  ای  یتعنص  نویساموتا  یاه  متسیس  هخاش  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  همانیهاوگ  ، ناراکنامیپ ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.داتس هناماس  رد  کرادم  ریاس  هارمه  هب  یراذگراب  روکذم و  یامرفراک  تیاضر  هارمه  هب  هباشم  هژورپ  دروم  کی  نویساموتا و  لرتنک و  روما  رد  راک 

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

31319690-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم :: 1401/10/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AIR CONTROL AND OPERATING SYSTEM 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

ناپورپ ناپورپ یاهروسرپمک   یاهروسرپمک چرس   چرس یتنآ   یتنآ نویساموتا   نویساموتا ناونع : : ناونع 4545

AIR CONTROL AND OPERATING SYSTEMAIR CONTROL AND OPERATING SYSTEM ناونع : : ناونع 4646

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIEMENS RTD BOX TR1200 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005131 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  . SIEMENS Co هدنزاس عجرم   SIEMENS یتراجت مان   AI RTD لدم  simatic DP گولانآ یجورخ  یدورو  لوژام  الاک :  مان 
نف یتآ  نومزآ  هدننک 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83764961-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

گولانآ گولانآ یجورخ   یجورخ یدورو   یدورو لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 4747

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

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

زا 128 ھحفص 33 
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دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  نالعا و  متسیس  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001265000104 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  تسویپ  تسیل  رد  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم امرفراک  هدهع  رب  لک  هرادا  هب  لقنو  لمح  باهذ و  بایا و  هنیزه  لیاسو  هب  زاین  تروص  رد 

.دیریگب سامت  اب 09133524161  لاوس  تروص  رد 

8917363163 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ..ا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7230006-035  ، 37218082-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37218474-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6040760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  قیرح  مالعا  تازیهجت  دیرخ  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091191000220 زاین :  هرامش 

دهشم رویرهش  ناتسرامیب 17  هدننک :  رازگرب 
ورشیپ لرتنک  رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OGGIONI هدنزاس عجرم   TMP2-J لدم قیرح  مالعا   SMT ترارح راجفنا  دض  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار کتورپ  تالوصحم  یگدنیامن  همان  هدننک  نیمات  لاطبا 3- تروص  نیا  ریغ  رد  یموب  امازلا  هدننک  نیمات  هدنشورف 2 - اب  رابنا  برد  ات  الاک  لیوحت  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
امازلا دیامن  تسویپ 

9175973884 یتسپ :  دک  یگنسهوک 14 و 16 ،  نیب  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38436868-051  ، 38453250-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38424060-051 :: 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

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 4848

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط قیرح   قیرح مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ -- 11 ناونع : : ناونع 4949

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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یهیقف رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  هبعج  لیمکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000697 زاین :  هرامش 

زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یسوفا یفیرش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  روآ  نف  دنهس  یتراجت  مان   SF600 لدم یناشنشتآ  هبعج  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمرکم 09173004258/ بانج  ینف  شخب  اب  هیدات   / رابنا برد  لیوحت  / یرابتعا دیرخ  / تسویپ تساوخرد   / هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134846616 یتسپ :  دک  دنز ،  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32125531-071  ، 32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ مرخ  هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

sow تاصخشم قبط  دابآ  مرخ  یادهش  هاگدورف  قیرح  نالعا  یاه  متسیس  یزاسهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001615000035 زاین :  هرامش 

دابا مرخ  هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هرقف 1 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ یلیمکت  تاحیضوت.ددرگ  همیمض  امتح  سامت  هرامش  هارمهب  روتکاف  شیپ.دریگ  رارق  کالم  یراذگ  تمیق  رد  ددرگ و  تیاعر   sow دراوم اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرظن 09123877889

6814166114 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  یادهش  هاگدورف  کشمیدنا  هداج  رتمولیک 8  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33439903-066  ، 33439901-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33439902-066 :: 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

یناشن یناشن شتآ   شتآ هبعج   هبعج لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 5050

sowsow تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط دابآ   دابآ مرخ   مرخ یادهش   یادهش هاگدورف   هاگدورف قیرح   قیرح نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 5151

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

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

زا 128 ھحفص 35 
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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   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  لماک  لاچماپ  لیرزوه  ریاف  هبعج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002811 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
لوا نایتاره  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم  لاچماپ  یتعنص  هورگ  یتراجت  مان  یددع  نتراک 1  لاچماپ  لدم   70x90 cm داعبا یناشن  شتآ  ولق  ود  هبعج  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/09/30 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیبدرا ناتسا  تخاس  ریز  تاطابترا  تیریدم  یزاگ  یردوپ و  قیرح  یافطا  یاهردنلیس  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001947 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1402/09/29 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کردم همان  تنامض  هدوزفا  شزرا  تارغت  نیرخآ  یمسر  همانزور  دادرارق  ناگدننک  اضما  یلم  تراک  تاحفص  مامت  همانسانش  یپک  همانساسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعامتجا نیمات  باسح  اصافم  هئارا  نیشیپ  هرود  یتایلام  همانراهظا  راکنامیپ  ینمیا  تیحالص 

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

33257009-045  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ ولق   ولق ودود   هبعج   هبعج ناونع : : ناونع 5252

یزاگ یزاگ وو   یردوپ   یردوپ قیرح   قیرح یافطا   یافطا یاهردنلیس   یاهردنلیس یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 5353

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

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

زا 128 ھحفص 36 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6041766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنخ یرون  ربیف  یاه  هنایاپ  تهج  یتسد  یاهردنلیس  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001952 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   WORTINGTON هدنزاس عجرم   WORTINGTON یتراجت مان   kg 45 تیفرظ یزلف  ردنلیس  یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

رهپس ورشیپ  تعنص  اکرآ  هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   kg 9/7 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 6 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لاچوت شتآ  سرداد 
ردنلیس 8 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
رایت نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   P12LJM55 لدم  kg 12 ردنلیس یناشن  شتآ  راشف  تحت  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

لاچوت شتآ  سرداد  هدننک  هضرع  عجرم  لاچوت  یتراجت  مان  لوسپک   kg 6 تیفرظ زاگ  لکش  لاعتشا  لباق  یاهزاگ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لوسپک 20 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
جنخ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ حرش  هب  ) .تسیمازلا فلتخم  یاه  تست  یهاوگ  نتشاد   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  اضما و  رهم و  لمعلاروتسد  تمیق و  زیر  اه و  تست  تادنتسم  امتح  ***

یدمحم 09171091437 یاقآ  هژورپ :  رظان 

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

36294931-071  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف یاه   یاه هنایاپ   هنایاپ تهج   تهج یتسد   یتسد یاهردنلیس   یاهردنلیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5454

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6041816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادیپس یرون  ربیف  یاه  هنایاپ  تهج  یتسد  یاهردنلیس  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001953 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   WORTINGTON هدنزاس عجرم   WORTINGTON یتراجت مان   kg 45 تیفرظ یزلف  ردنلیس  یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

رهپس ورشیپ  تعنص  اکرآ  هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   kg 9/7 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 6 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لاچوت شتآ  سرداد 
ردنلیس 8 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
رایت نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   P12LJM55 لدم  kg 12 ردنلیس یناشن  شتآ  راشف  تحت  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

لاچوت شتآ  سرداد  هدننک  هضرع  عجرم  لاچوت  یتراجت  مان  لوسپک   kg 6 تیفرظ زاگ  لکش  لاعتشا  لباق  یاهزاگ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لوسپک 20 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
نادیپس رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ حرش  هب  ) .تسیمازلا فلتخم  یاه  تست  یهاوگ  نتشاد   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  اضما و  رهم و  لمعلاروتسد  تمیق و  زیر  اه و  تست  تادنتسم  امتح  ***

یدمحم 09171091437 یاقآ  هژورپ :  رظان 

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

36294931-071  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف یاه   یاه هنایاپ   هنایاپ تهج   تهج یتسد   یتسد یاهردنلیس   یاهردنلیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5555

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6041886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسورس یرون  ربیف  یاه  هنایاپ  تهج  یتسد  یاهردنلیس  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001955 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   WORTINGTON هدنزاس عجرم   WORTINGTON یتراجت مان   kg 45 تیفرظ یزلف  ردنلیس  یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

رهپس ورشیپ  تعنص  اکرآ  هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   kg 9/7 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 6 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لاچوت شتآ  سرداد 
ردنلیس 8 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
رایت نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   P12LJM55 لدم  kg 12 ردنلیس یناشن  شتآ  راشف  تحت  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

لاچوت شتآ  سرداد  هدننک  هضرع  عجرم  لاچوت  یتراجت  مان  لوسپک   kg 6 تیفرظ زاگ  لکش  لاعتشا  لباق  یاهزاگ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لوسپک 20 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ناتسورس رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ حرش  هب  ) .تسیمازلا فلتخم  یاه  تست  یهاوگ  نتشاد   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  اضما و  رهم و  لمعلاروتسد  تمیق و  زیر  اه و  تست  تادنتسم  امتح  ***

یدمحم 09171091437 یاقآ  هژورپ :  رظان 

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

36294931-071  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف یاه   یاه هنایاپ   هنایاپ تهج   تهج یتسد   یتسد یاهردنلیس   یاهردنلیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5656

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6041891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیزراکریق یرون  ربیف  یاه  هنایاپ  تهج  یتسد  یاهردنلیس  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001956 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   WORTINGTON هدنزاس عجرم   WORTINGTON یتراجت مان   kg 45 تیفرظ یزلف  ردنلیس  یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

رهپس ورشیپ  تعنص  اکرآ  هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   kg 9/7 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 6 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لاچوت شتآ  سرداد 
ردنلیس 5 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
رایت نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   P12LJM55 لدم  kg 12 ردنلیس یناشن  شتآ  راشف  تحت  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

لاچوت شتآ  سرداد  هدننک  هضرع  عجرم  لاچوت  یتراجت  مان  لوسپک   kg 6 تیفرظ زاگ  لکش  لاعتشا  لباق  یاهزاگ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لوسپک 20 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
نیزراکوریق رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ حرش  هب  ) .تسیمازلا فلتخم  یاه  تست  یهاوگ  نتشاد   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  اضما و  رهم و  لمعلاروتسد  تمیق و  زیر  اه و  تست  تادنتسم  امتح  ***

یدمحم 09171091437 یاقآ  هژورپ :  رظان 

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

36294931-071  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف یاه   یاه هنایاپ   هنایاپ تهج   تهج یتسد   یتسد یاهردنلیس   یاهردنلیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5757

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

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

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

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

6041898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیر ین  یرون  ربیف  یاه  هنایاپ  تهج  یتسد  یاهردنلیس  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001957 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   WORTINGTON هدنزاس عجرم   WORTINGTON یتراجت مان   kg 45 تیفرظ یزلف  ردنلیس  یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

رهپس ورشیپ  تعنص  اکرآ  هدننک  هضرع  عجرم  شیرتا 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   kg 9/7 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 6 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لاچوت شتآ  سرداد 
ردنلیس 5 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
رایت نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   P12LJM55 لدم  kg 12 ردنلیس یناشن  شتآ  راشف  تحت  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

لاچوت شتآ  سرداد  هدننک  هضرع  عجرم  لاچوت  یتراجت  مان  لوسپک   kg 6 تیفرظ زاگ  لکش  لاعتشا  لباق  یاهزاگ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لوسپک 20 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
زیر ین  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ حرش  هب  ) .تسیمازلا فلتخم  یاه  تست  یهاوگ  نتشاد   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  اضما و  رهم و  لمعلاروتسد  تمیق و  زیر  اه و  تست  تادنتسم  امتح  ***

یدمحم 09171091437 یاقآ  هژورپ :  رظان 

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

36294931-071  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف یاه   یاه هنایاپ   هنایاپ تهج   تهج یتسد   یتسد یاهردنلیس   یاهردنلیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5858

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6042075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

aff یناشن شتآ  فک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6040565 ( یناشن شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  ) F&G هاگتسد یکدی  هحفص 29)تاعطق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2424   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن و  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبونج

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

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

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

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

6040825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتسیا دوخ  لکد  هاگتسد  بصن 3  دیرخ و  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003599000061 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دنیامن یراذگراب  زاجم  ءاضما  رهم و  هب  ار  یتساوخرد  دانسا  هیلک  تسیاب  یم  ناگدنهد  داهنشیپ   ) دادرارق اهب و  مالعتسا  دانسا  ساسارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9717833115 یتسپ :  دک  یرافغ 25 ،  شبن  یرافغ  راولب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32342137-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32342070-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

affaff  یناشن یناشن شتآ   شتآ فکفک   ناونع : : ناونع 5959

اتسیا اتسیا دوخ   دوخ لکد   لکد هاگتسد   هاگتسد بصن  33   بصن وو   دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ حرش  هب  )NEC SV9500 ینفلت متسیس  یزادنا  هار  تهج  یتارباخم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005345000246 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
هزور هنیزه 40  تخادرپ  - 1 - 

دشاب نارهت  زا  هدننک  نیمآت  - 2
دیهدن  هئارا  هباشم  دک  ناریا  ًافطل  - 3

دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  - 4
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

ددع  1,480 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 
حرش

 ODU32-port with 16A Fuze
 Base-SX SFP Module 1000

power Cable 25mm
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

دوش یم  یقلت  نکی  نل  مک  تمدخو  هداد  تدوع  الاک  تریاغم ، تروصرد  ودشاب  یم  هدننک  تساوخرد  دحاو  اب  تمدخ  / الاک دأت  - 5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دراد رابتعا  زور  امش 40  یوس  زا  هدش  هئارا  تمیق  ) دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - 6

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

42581423-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

..و ..و   ODU32 -port w ith 16A Fuze -  1000  Base-SX SFP Module -  power Cable 25mmODU32-port w ith 16A Fuze -  1000  Base-SX SFP Module -  power Cable 25mm ناونع : : ناونع 6161

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fa.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

OUTDOOR یرون ربیف  دروکچپ  عاونا  هقلح  ریمعت 80  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

ینامداش 07136112217  :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6041027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدنهم یاقآ  یناگرزاب  سانشراک  ( دشابیم هباشم  دکناریا  ) تسویپ تاصخشم  قبط  یموب  لاوریاف  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
024-33145388 نایمشاه

1101001313000258 زاین :  هرامش 
ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ریوک نازادرپ  نما  یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم   APK GATE یتراجت مان   AG 630 لدم لاوریاف   UTM هاگتسد الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/12 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  اددجم  اضما  رهم و  زا  سپ  لیمکت و  پاچ  تفایرد و  ار  تسویپ  ینف  تاصخشم  هگربو  تمیق  داهنشیپ  تسیابیم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناسکی  هناماس  رد  هدش  جرد  یداهنشیپ  تمیق  اب  تسیابیم  تمیق  داهنشیپ  مرف  یداهنشیپ  تمیق  تسیهیدب.دایمن  یرازگراب 

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

33145339-024  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

OUTDOOROUTDOOR یرون   یرون ربیف   ربیف دروکچپ   دروکچپ عاونا   عاونا هقلح   هقلح   8080 ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 6262

یموب یموب لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363

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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سراف شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط  پات  بل  هاگتسد  کی  تلبت و  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003679000566 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم  LENOVO یتراجت مان   IDEAPAD GAMING3 i5 10H-16GB-1TB+256GB SSD-4GB 1650 لدم  in 15/6 زیاس پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

نایفرشا یداه  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک  ادرف  یروآ  نف  اتسیو  هدننک  هضرع  عجرم   LENOVO یتراجت مان   LEGION 5 I7 16G 1TB 512GB 4G لدم پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگنسد دشاب  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  دیاب  هاگتسد  تاصخشم  دریذپ  یم  تروص  یروانف  هرادا  سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  ربتعم  همانتنامض  هام  دیاب 18 

یتسپ 7134786187 دک  سراف  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  یقرش  لدعم  نابایخ  زاریش  سردآ : 

7134786187 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  یقرش ، لدعم  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32306966-071  ، 32308244-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32308244-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

NCCPP-77-142 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 21-09-1401 25-09-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6041584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ISA تالسا هب  زهجم  رتالاب  ای   P4 لسن دوبردام  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش  تازیهجت  رتویپماک و  هورگ 

:: 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 تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط پات   پات بلبل   هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   تلبت   تلبت هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

ISAISA  تالسا تالسا هبهب   زهجم   زهجم رتالاب   رتالاب ایای     P4P4  لسن لسن دوبردام   دوبردام ناونع : : ناونع 6565

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم   HYSTOU Core i3 512 GB SSD 8 GB RAM تنیالک نیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000252 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  امیت  ناروف  هدننک  هضرع  عجرم  امیت  ناروف  هدنزاس  عجرم  نورته  یتراجت  مان   Ei340U لدم  Easy i3 رتویپماک ینیم  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات طقف  - ددرگ یم  فذح  هدننک  نیمات  تروصنیا  ریغ  رد  یراذگراب  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ   - دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  الاک  - هباشم اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تاصخشم  اب  قباطم  الاک  یراک  زور  یدقن 7  هیوست   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  - دنشاب یم  تمیق  هئارا  هب  زاجم  جرک  نارهت و  ناگدننک 

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  خیش  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6041698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ws- C2960-24PCL لدم تروپ  وکسیس 24  هکبش  چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091708000133 زاین :  هرامش 

دهشم خیش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C3560-24PS-E لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  دشاب  ناتسرامیب   IT دحاو دات  دروم  دیاب  چیئوسو  هام -  هس  تخادرپ  هوحن  ناتسرامیب -  برد  لیوحت  .تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یلخاد 197  یاخاد 37269021  اب  اب  رتشیب  عالطا 

9139963185 یتسپ :  دک  خیش 3 ،  رتکد  شبن  ینرق 6 -  دیحوت -  نادیم  راب و  نادیم  هارراهچ  لصافدح  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37269021-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37277470-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم وو   تامازلا   تامازلا اباب   قباطم   قباطم   HYSTOU Core i3 512  GB SSD 8 GB RAMHYSTOU Core i3 512  GB SSD 8 GB RAM  تنیالک تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 6666

ws-  C2960 -24PCLws-  C2960 -24PCL لدم   لدم تروپ   تروپ وکسیس  2424   وکسیس هکبش   هکبش چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 6767

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  اب  تسویپ  لیاف  تامازلا  تاصخشم و  اب  قباطم  یبناج  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000250 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  سالپ  تن  یک  یتراجت  مان   KP-CH20030 لدم  m 3 لوط  HDMI 2.0V لباک الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140015 لدم  m 1/5 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
هنایار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   CS-82 U لدم  USB تروپ ود   KVM چیئوس الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

هنایار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   CS-1764 لدم  DVI تروپ راهچ   KVM چیئوس الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
هنایار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ATEN هدنزاس عجرم   Uc-232A لدم  RS232 هب  USB لدبم الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

نایناریا نایار  ساملا  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   GT710-SL-2GD5 لدم  GB 2 تیفرظ  Geforce کیفارگ تراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات طقف  - ددرگ یم  فذح  هدننک  نیمات  تروصنیا  ریغ  رد  یراذگراب  تسویپ  هب  روتکاف  شیپ   - دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  الاک  - هباشم اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  یدقن 7  هیوست   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  - دنشاب یم  تمیق  هئارا  هب  زاجم  جرک  نارهت و  ناگدننک 

تسویپ تاصخشم  اب  قباطم  الاک 

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیفارگ کیفارگ تراک   تراک  -  - USBUSB  لدبم لدبم  -  - USBUSB  تروپ تروپ ودود     KVMKVM  چیئوس چیئوس  - - HDMI  2 .0VHDMI  2 .0V  لباک لباک ناونع : : ناونع 6868
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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 13 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

متسیس ره  رد  دراه  یرومم و  دادعت  نمض  رد  متسیس و  دادعت 4  تسویپ  مالعتسا  تاصخشم  اب  یتیابارت  هلاناک 20  سیک 32  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ هظحالم 

1101094897002817 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

وی هدنزاس  عجرم   UNV یتراجت مان   NVR304-32EP-B لدم  TB 40 تیفرظ  hdmi یجورخ لاناک و  هکبش 32  تحت  ریوصت  توص و  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
راشای نما  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ویو  ین 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم اب  یتیابارت  هلاناک 20  سیک 32  الاک :  تاصخشم   / تسویپ مالعتسا  رد  طقف  تمیق  یراذگراب  / ههام هیوست 2  / رادیرخ لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هظحالم  متسیس  ره  رد  دراه  یرومم و  دادعت  نمض  رد  متسیس و  دادعت 4  تسویپ  مالعتسا 

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

82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتیابارت یتیابارت   2 020 هلاناک   هلاناک   3232 سیک   سیک ناونع : : ناونع 6969
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دنرز دابآ  لالج  نهآ  گنس  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

E100 لدم تیگیتروف  لاوریاف  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتفرگ  سامت  هرامش 09131993304  هب  راهبون  سدنهم  یاقا  اب  لاوس  هنوگ  ره  تروص  رد 

1101096671000010 زاین :  هرامش 
دنرز دابآ  لالج  نهآ  گنس  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هکبش ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTINET یتراجت مان   E 100 لدم تیگیتروف  لاوریاف  الاک :  مان 
داپژد

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

دنرز رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

E100 لدم تیگیتروف  لاوریاف  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7761674654 یتسپ :  دک  دابآ ،  لالج  نهآ  گنس  عمتجم  رتفد  نمهب - نادیم 22  دنرز -  دنرز ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33420343-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33420341-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

E100E100 لدم   لدم تیگیتروف   تیگیتروف لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 7070
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رهم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ccr1072-1g-8s کیتورکیم رتور   - ccr2004-1g-12s+2xs کیتورکیم رتور  نیمات 

: یگتهامه هرامش 
09179154952

1101091180000032 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  رهمرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

1 1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 
رهم سراف ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7445156135 یتسپ :  دک  رهم ،  یرادرهش  - یلع ماما  راولب   - رهمرهش رهم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52825467-071  ، 52822967-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52822152-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتورکیم کیتورکیم رتور   رتور نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7171
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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   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یخرف ) ) نارحب ناتسرامیب  یا  هنایار  یاه  هکبش  تخاسریز  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000626 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ هئارا  - دشاب یم  ههام  کی  دادرق  تدم  یخرف - ) ) نارحب ناتسرامیب  یا  هنایار  یاه  هکبش  تخاسریز  یزادنا  هار  بصن و  مالعتسا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرنو  هعلاطم  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  تایئزج  - ههام تخادرپ 6  - یدقن ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6042072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس چیئوس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6040686 ...( هکبش و لباک  هکبش -  اتید  چیئوس  یبناج ( تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  هحفص 69)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

ناتسرامیب ناتسرامیب یایا   هنایار   هنایار یاه   یاه هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 7272

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7373
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

اراک و6040703 یاه  چیئوس  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن   up grade لماش چیئوس  یرازفا  مرن  تامدخ 
گنیلانگیس لیدبت 

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هقطنم6040920 یاه  متسیس  زاین  دروم  هحفص 16)تازیهجت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6040967(2  ) یداتس تارادا  یزکرم و  نامتخاس  تنرتنیا  دناب  یانهپ  تامدخ  هحفص 16)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش6041598 ذوفن  تست  یتینما و  هحفص 16)یبایزرا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نایانیبان6041662 تیاس  هحفص 16)یحارط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تروپ6041682 راهچ  تسیب و  هکبش  اتید  چیئوس  - هتسب رادم  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لرتنک6041788 سسکا  اب  هارمه  زیمت  قاتا  رد  ود  کالرتنیا  یاهمتسیسمتسیس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 59) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

..و6042080  ON-LINE طخرب تروصب  هداد  نایرج  لاسرا  یلاسرا -  یاه  مایپ  هداد  نایرج  هحفص 16)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزرواشک6042138 داهج  نامزاس  تیاس  زا  هحفص 16)یتابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس هریخذ  تهج  هظفاح  یاراد  مراهچ  هاگشیالاپ  لوکساب  هب  لاصتا  لباق  یا  هداج  نت  لوکساب 60  روتاکیدنا )  رگشیامن (  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ذشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تاعالطا - 

1101096783000454 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

هداز یعاد  رفعج  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   Ton 60 تیفرظ کیتاموتا  مامت  لوکساب  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/22 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  تاعالطا -  یزاس  هریخذ  تهج  هظفاح  یاراد  مراهچ  هاگشیالاپ  لوکساب  هب  لاصتا  لباق  یا  هداج  نت  لوکساب 60  روتاکیدنا )  رگشیامن (   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لاسرا  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  لیاف  قبط  هدوب  هباشم 

7511893651 یتسپ :  دک  مراهچ ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  رهشوب -  ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31316470-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشیالاپ هاگشیالاپ لوکساب   لوکساب هبهب   لاصتا   لاصتا لباق   لباق یایا   هداج   هداج نتنت     6060 لوکساب   لوکساب روتاکیدنا )  )  روتاکیدنا رگشیامن (  (  رگشیامن ناونع : : ناونع 7474
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متشه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Video Wall تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000357 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
EYEVIS PERFECT VISUAL هدنزاس عجرم   EYEVIS یتراجت مان   EYE-LCD-5500-LE-40IR لدم  in 55 زیاس  Video Wall رگشیامن الاک :  مان 

ناریا یرتویپماک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SOLUTION
ددع 8 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاعر مدع  تروص  رد.دنیامن  تسویپ   PDF تروصب دوخ  تکرش  ای  هاگشورف  گربرس  اب  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  هک  ددرگ  یم  یسررب  یتاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  فذح  داهنشیپ 

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

31319680-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

Video WallVideo Wall ناونع : : ناونع 7575
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لباز 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 13 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرگ ولیک   70  : رادقم یئزج  ود  صوصخم  بسچ  - ددع 200: دادعت هب  یکیتسالپ  هفرط  کی  رالوس  یا  هبرگ  مشچ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091256000199 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  لباز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لکنه یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   Lit 1 یکیتسالپ یطوق  یزاس  وردوخ  عیانص  صوصخم  دربراک  تیاتکال 270  بسچ  الاک :  مان 

یطوق 70 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

زراب عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.319-A دک  10x10x2 cm زیاس یموینیمولآ  سنج  لکاریم  حرط  هفرط  کی  یکیفارت  رالوس  یا  هبرگ  مشچ  خیم  لگ  الاک :  مان 
نارهت کیتسالپ 

ددع 200 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

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

ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ  یتسویپ  هنومن  تساوخرد و  حرش  ساسا  رب  افطل  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  مالس  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

یلنیز یاقآ  سامت 09151960089  نفلت 

دک لباز ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  یزکرم _  هبعش  یزرواشک  کناب  یوربور  یسودرف _  نابایخ  لباز _  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9861746151 یتسپ : 

32233800-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32233800-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرگ مرگ ولیک   ولیک   7070  : : رادقم رادقم یئزج   یئزج ودود   صوصخم   صوصخم بسچ   بسچ -- ددع ددع 200200 :: دادعت دادعت هبهب   یکیتسالپ   یکیتسالپ هفرط   هفرط کیکی   رالوس   رالوس یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 7676
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درونجب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم سلریا  هزیناکم  لوادج  رباعم و  کیتاموتا  مامت  یشک  طخ  هروظنم  دنچ  هاگتسد  یزیمآ  گنر  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ کرادم  قبط   HHT4000SFT

1101005297000165 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  درونجب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دماح هتفرشیپ  یاهیروانف  هدنزاس  عجرم   HHT4000 لدم نیگالپ  لباترپ و  لوادج  یزیمآ  گنر  کیتاموتا و  مامت  رباعم  یشک  طخ  هروظنمدنچ  نیشام  الاک :  مان 
دماح هتفرشیپ  یاهیروانف  هدننک  هضرع  عجرم 

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

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییابیز و یاقآ  سامت 09153862095  هرامش.دشاب  یم  یرادرهش  رابنا  ات  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ددرگ  هئارا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدیشر 09151873258 یاقآ  زادرپراک  سامت  هرامش 

9414939571 یتسپ :  دک  یلصم ،  یوربور  یلصم  راولب  / تلود نادیم  / درونجب / یلامش ناسارخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222110-0583  ، 32222110-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2222109-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HHT4000SFTHHT4000SFT لدم   لدم سلریا   سلریا هزیناکم   هزیناکم لوادج   لوادج وو   رباعم   رباعم کیتاموتا   کیتاموتا مامت   مامت یشک   یشک طخطخ   هروظنم   هروظنم دنچ   دنچ هاگتسد   هاگتسد یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط

7777
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ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  یریوصت (  تراظن  یاه  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000542 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ریاس 1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

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

یلنیز یاقا   05431166259 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یریوصت (  (  یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 7878
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ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ لیاف  قبط  یسکوپا (  بسچ  هفرط و  ود  هفرطکی و  درز  یا  هشیش  نیگن  یا  هبرگ  مشچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000541 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا تراپ  ربون   cm 2 عافترا  10x10 cm زیاس  ABS هندب سنج   PMMA زنل اب  هفرط  کی  درز  یا  هبرگ  مشچ  الاک :  مان 

ددع 7000 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

ناریا تراپ  ربون   cm 2 عافترا  10x10 cm زیاس  ABS هندب سنج   PMMA زنل اب  هفرط  ود  درز  یا  هبرگ  مشچ  الاک :  مان 
ددع 3500 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
ایرآ یمیش  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   SABA یتراجت مان   kg 2/5 یطوق عیام  رندراه  یئزجود  یسکوپا  یبیکرت  بسچ  الاک :  مان 

یطوق 450 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

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

یردوکن یاقا   05431166380 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یسکوپا (  (  یسکوپا بسچ   بسچ وو   هفرط   هفرط ودود   وو   هفرطکی   هفرطکی درز   درز یایا   هشیش   هشیش نیگن   نیگن یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم رد  لیوحت   - ههام هیوست 2 ددع  کالپ 200 لورو  چیپ  اب  تراپ  ربون  یکیتسالپ  هدننکادج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000222 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رتسگ هار  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناهاپس  رتسگ  هار  نمیا  هدنزاس  عجرم   100x15x17 cm زیاس ینلیتا  یلپ  یکیفارت  هدننک  ادج  طخ  الاک :  مان 

ناهاپس
ددع 200 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم رد  لیوحت   - دشاب تراپ  ربون  عون  زا  یتسویپ  تاصخشم  قبط  سانجا   - ددرگ یراذگراب  روتکاف   - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنمشوه6040559 لقن  لمح و  یاهمتسیس  هب  طوبرم  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  ، هحفص 29)دیرخ یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دابآ مرخ  هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کالپ کالپ لورو   لورو چیپ   چیپ اباب   تراپ   تراپ ربون   ربون یکیتسالپ   یکیتسالپ هدننکادج   هدننکادج ناونع : : ناونع 8080

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط دابآ   دابآ مرخ   مرخ هاگدورف   هاگدورف لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا هژورپ   هژورپ تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتسویپ لیاف  قبط  دابآ  مرخ  هاگدورف  لرتنک  سسکا  هژورپ  تازیهجت  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001615000036 زاین :  هرامش 

دابا مرخ  هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
( رینوم  ) ناریا یزاسون  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  سیئوس  هدنزاس  روشک   Indipoc µP1 لدم رتمومرت  رگ  تئارق  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

یباراد نارزیخ  هدننک  هضرع  عجرم   KAVOUSH یتراجت مان   11GS1202 لدم هرجنپ  رد و  دنب  مارآ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
ارس هبطخ  یدابع  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   ISEO2013 لدم یقرب  رد  لفق  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

زرویار یعونصم  شوه  هدننک  هضرع  عجرم   FUTRONIC یتراجت مان   FS82 لدم ناوختراک  اب  تشگنا  کت  لاتیجید  تشگنا  رثا  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
ناکین تعنص  سیفن  هدننک  هضرع  عجرم  تعنص  سیفن  یتراجت  مان   GN2 لدم هجرد  یا 90  هخاش  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

هنایمرواخ متسیس  کرا  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   GEOVISION یتراجت مان   GV-RU9003 لدم ناوختراک  اب  رفن  ددرت  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
اریو دنپس  ناماگشیپ  ناریا  اریو  دنپس  ناماگشیپ   PSV-DC110-W-2CH تیگ رلرتنک  هکبش  تحت  هلاناک  ود   VIERA ACCESS WIGAND لماک درب  الاک :  مان 

تس 3 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنب.ددرگ همیمض  سامت  هرامش  اب  روتکاف  شیپ.دریگ  ماجنا  یتسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  یراذگ  تمیق  امتح  دنشاب ،  یم  هباشم  اهدکناریا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یماقم 09171101015 یاقآ  یلیمکت  تاحیضوت.ددرگ  تیاعر   sow رد  1.12

6814166114 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  یادهش  هاگدورف  کشمیدنا  هداج  رتمولیک 8  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33439903-066  ، 33439901-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33439902-066 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هاگشناد  یکیزیف  تظافح  تسارح و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم 215 تالآ  قاری  دنب  مارآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097741000011 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یکیزیف  تظافح  تسارح و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اراتسآ تراجت  هلالس  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 215  تالآ  قاری  دنب  مارآ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09381798453 سامت :  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417943859 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هقبط  کالپ 20 -  رذآ -  نابایخ 16  بالقنا -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61113436-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61113436-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  هناماس  نمض  رد  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  ینفد  یا  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001265000105 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هداز هللا  دبع  نیسح  ریما  هدننک  هضرع  عجرم  ایوپ  رجف  دهشم  هدنزاس  عجرم   m 6 لوط ییوردوخ  ددرت  لرتنک  تیگ  دربراک  یکینورتکلا  یوزاب  اب  دنب  هار  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هباشم  هناماس  نمض  رد  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قبط  ینفد  یا  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917363163 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ..ا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7230006-035  ، 37218082-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37218474-035 :: 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

2152 15 لدم   لدم تالآ   تالآ قاری   قاری دنب   دنب مارآ   مارآ ناونع : : ناونع 8282

ینفد ینفد یایا   هغیت   هغیت یراحتنا   یراحتنا دضدض   دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 8383

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041268 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101001531000080 زاین :  هرامش 
برغلامش نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/10 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

دیریگب سامت  یدوسن  سدنهم  هرامش 09102039742  اب  -3

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

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

33322375-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

8484

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

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

زا 128 ھحفص 62 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uvm5tz552tu9s?user=37505&ntc=6041268
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6041268?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


برغلامش هقطنم  نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101001531000081 زاین :  هرامش 
برغلامش نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/10 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

دیریگب سامت  یدوسن  سدنهم  هرامش 09102039742  اب  -3

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

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

33322375-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

8585

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101001531000081 زاین :  هرامش 
برغلامش نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1402/04/31 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

دیریگب سامت  یدوسن  سدنهم  هرامش 09102039742  اب  -3

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

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

33322375-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

8686
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دهاش هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ 09109786574 تسیل  هب  هجوت  اب  بصن  اب  یا  هرکرک  برد  دیرخ  هباشم -  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094209000248 زاین :  هرامش 

دهاش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   2/5x2/7 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگشناد رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3319118651 یتسپ :  دک  دهاش ،  هاگشناد  ینیمخ - ماما  مرح  یوربور  سراف -  جیلخ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51215264-021  ، 51213550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51213546-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14013636 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 2022/12/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6041581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادزمرت عون  کیتاموتا  برد  دربراک  سکبریگ  روتومورتکلا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هرکرک   هرکرک برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

رادزمرت رادزمرت عون   عون کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد دربراک   دربراک سکبریگ   سکبریگ روتومورتکلا   روتومورتکلا ناونع : : ناونع 8888

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرت تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090474000113 زاین :  هرامش 

ارهزلا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ریوک یروانف  رصع  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  هتسب  یدنب  هتسب  عون   GTE-SM-MAG لدم یمرها  هس  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

دزی زبس 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  روتکاف  شیپ  دک  ناریا  ساسا  رب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1993893973 یتسپ :  دک  کنو ،  هد  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85692529-021  ، 88044051-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88035187-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2   :: 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   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ قبط  ( Inverter Control Logic  ) کیجال لرتنک  رترونیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092678000760 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 
.تسویپ تاصخشم  قبط  ( Inverter Control Logic  ) کیجال لرتنک  رترونیا  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

1401/10/17 زاین :  خیرات 
رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب هدنشورف  فرط  زا  بصن  هدامآ  مارگورپ و  هارمه  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8586511111 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  - دابآ فجن  ناهفصا  هداج  رتمولیک 17  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34043192-031  ، 36254131-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268680-031 :: 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 تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 8989

.تسویپ .تسویپ قبط   قبط ( ( Inverter Control LogicInverter Control Logic  ) ) کیجال کیجال لرتنک   لرتنک رترونیا   رترونیا ناونع : : ناونع 9090

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا رد  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  ینفد  یا  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  هار  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001564000057 زاین :  هرامش 
درکرهش هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  متسیس  زیرآ  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   RB 300-600 لدم یکیلوردیه  کرحم  متسیس  اب  یراحتنا  دض  ینفد  ینیمز  دنب  هار  الاک :  مان 
متسیس زیرآ  یسدنهم  هدننک 

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

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

مالعتسا رد  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  ینفد  یا  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  هار  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816966899 یتسپ :  دک  درکرهش ،  هاگدورف  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32270904-038  ، 32270902-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32270910-038 :: 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

ینفد ینفد یایا   هغیت   هغیت یراحتنا   یراحتنا دضدض   دنب   دنب هار   هار یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جوسای هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک 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   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ  مادقا  تسویپ  تاصخشم  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب  یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه 

یسین یاقا   09171412702
1101001548000065 زاین :  هرامش 
جوسای هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

شیاپ ازنه  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   2D-ACC لدم لرتنک  سسکا  اب  هارمه  زیمت  قاتا  رد  ود  کالرتنیا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ  مادقا  تسویپ  تاصخشم  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه 

یسین یاقا   09171412702

7591496131 یتسپ :  دک  ناهفصا م ،  هداج  رتمولیک 2  جوسای  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333552-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334553-074 :: 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

لرتنک لرتنک سسکا   سسکا اباب   هارمه   هارمه زیمت   زیمت قاتا   قاتا ردرد   ودود   کالرتنیا   کالرتنیا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 9292

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

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

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

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

6042020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینفد ددرت  لرتنک  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005632 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتآ دید  ناوت  هدننک  هضرع  عجرم  متسیس  زیرآ  هدنزاس  عجرم  متسیس  زیرآ  یتراجت  مان   ROAD BLOCKER RB لدم راحتنا  دض  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دیئامرف هعلاطم  ار  تسویپ  یاه  لیاف  دیرخ ؛  طیارش  تساوخرد و  قیقد  حرش  زا  عالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466227-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینفد ینفد ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( رهشناریا  ) ناتسچولب ناتسیس و 

ناتسچولب 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   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم دنس  تسویپ  لیاف  یتراظن  یاه  نیبرود  یرادهگنو  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092956000040 زاین :  هرامش 

( رهشناریا  ) ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  رهشناریا ،  یا   هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  ( - هر ) ینیمخ ماما  نابایخ  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9916913163

37222054-054  ، 37222085-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37224476-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشابیم .دشابیم دنس   دنس تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگنو   یرادهگنو ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 9494

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

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

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

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

6040583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا هقبط  هب  تخاس  ریز  زا  لاصو  نامتخاس  یریوصت  تراظن  هناماس  لاقتنا  یزاس و  ادج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یمن  هداد  یخساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب 

لیوحت زا  سپ  زور  تسیب  هیوست 
1201001036000503 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
دوش هتفرگ  سامت  روپ  یقن  سدنهم  یاقآ  هرامش 35912412  اب  رتشیب  عالطا  بسک  دیدزاب و  تهج  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  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 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامتخاس نامتخاس یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس لاقتنا   لاقتنا وو   یزاس   یزاس ادج   ادج ناونع : : ناونع 9595

 ...(  ...( وو هکبش   هکبش لباک   لباک هکبش -  -  هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس یبناج ( ( یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبناج تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005322000042 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رتسگ مایپ  طابترا  ناشکهک  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA هدنزاس عجرم   DH-IPC-HFW2439S-SA-LED-S2 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  ویرآ  متسیس  اناد  هعسوت  هدنزاس  عجرم  دراگلا  یتراجت  مان   LCM5212F لدم سکیف  ماد  لسکیپاگم  هتسب 5  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ویرآ متسیس  اناد 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

یمزراوخ یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   30122A لدم  m 305 لوط  Cat 6 UTP هکبش لباک  الاک :  مان 
فالک 1500 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
رف نمچ  هرهز  هدننک  هضرع  عجرم   KSS یتراجت مان   HVD1.5 لدم  1/5x100 cm زیاس یکیتسالپ  یشک  میس  لاناک  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

یگرزب هلا  حور  هدننک  هضرع  عجرم   ZHEJIANG DAHUA یتراجت مان   DH-IPC-HF3200P لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 16 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
ینیما دهاج  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SWITCH 2900 WS-C2960-24TT-L هنایار هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

رتخاب نابات  رتسگ  کدف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DAHUA یتراجت مان   JPC HFW 3300 لدم  CCTV CAMERA هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
عجرم رف  نیمیس  نارهت  هدنزاس  عجرم   m 1000 هرقرق  PE شکور سنج  سم  یرون و  رات  یداه  سنج   3x4 fiber optic+3x2/5 mm^2 یبیکرت لباک  الاک :  مان 

رف نیمیس  نارهت  هدننک  هضرع 
هرقرق 500 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   VELOCITY یتراجت مان   BNC لدم هکبش  تکوس  الاک :  مان 

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

کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   NVR5432-4K لدم  NVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  دیرخ  طیارش  زاین و  دروم  تاعطق  کالم  دنشاب  یم  هباشم  اه  دک  ناریا.یبناج  تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5716148764 یتسپ :  دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  یوربور  فراع  نابایخ  شبن  رویرهش  نابایخ 8  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33828650-044  ، 33828971-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33868910-044 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

26769832 هرامش :   :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 15  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040721 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/09/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم یاه  سیورس  یرون و  ربیف  هکبش  تهج  گنیروتینام  تاموزلم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

- یا هنایار  یرادا و  یاه  نیشام  ناگدنشورف -  یریوصت -  یتوص و  یاههاگتسد  ناگدنشورف -  یاه  هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیاس دانسا : تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
دهشم  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  ملعم 1 ، شبن  ملعم ، راولب  دهشم ، هدننک :  رازگرب  سردآ 

05131296708 نفلت  :     05131296708 نفلت :   05131296655 ینف : سانشراک  نفلت 

:: نفلت :: Vendor.mashhad.ir ets.mashhad.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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  یبناج  تاقلعتم  هتسبرادم و  نیبود  ملق  4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001277 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34188682-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم یاه   یاه سیورس   سیورس وو   یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش تهج   تهج گنیروتینام   گنیروتینام تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797

لاتیجید لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9898

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا رد  طیارش  اب  قباطم  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یاهمتسیس  تازیهجت و  یرادهگن  ریمعت و  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001564000056 زاین :  هرامش 
درکرهش هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا رد  طیارش  اب  قباطم  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یاهمتسیس  تازیهجت و  یرادهگن  ریمعت و  سیورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816966899 یتسپ :  دک  درکرهش ،  هاگدورف  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32270904-038  ، 32270902-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32270910-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041093 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یتسویپ و  تسیل  قبط  نیبرود  هکبش و  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092410001187 زاین :  هرامش 

ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لتایک هدننک  هضرع  عجرم  لتایک  یتراجت  مان   KSS200 لدم یتارباخم  چیئوس  تفاس  هدنیآ NGN/IMS و  لسن  یتارباخم  هکبش  تازیهجت  تس  الاک :  مان 

تس 28 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هجوت  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45520316-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 9999

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا وو   یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط نیبرود   نیبرود وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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جرک ناتسرهش  قرش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرش تشادهب  زکرم  تهج  تسویپ  تسیل  قبط  ملق  شور 9  تسار  زکرم  نیبرود  بصن  تهج  زاین  دروم  مزاول  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک

1101091481000081 زاین :  هرامش 
جرک قرش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   VELOCITY یتراجت مان   BNC لدم هکبش  تکوس  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

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

دشابیم هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  ههام و  کی  تخادرپ  ددرگ  همیمض  تمیق  اب  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3144663511 یتسپ :  دک  جرک ،  قرش  تشادهب  زکرم  رمحا  لاله  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34462552-026  ، 34442477-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34453098-026 :: 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

برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط   NVR لاناک زاس 32  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000587 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نما هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تاروگیز  نیرفآ  نما  هدنزاس  عجرم  سکمداپ  یتراجت  مان   ZNR32-16P لدم  NVR هکبش تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
تاروگیز نیرفآ 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ناگزمره  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سابعردنب  لیوحت  لحم  هدننک و  نمات  هدهع  هب  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BNCBNC  لدم لدم هکبش   هکبش تکوس   تکوس ناونع : : ناونع 10 110 1

NVRNVR لاناک   لاناک   3232 زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک 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   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزهو  هلاس  ربتعم 5 یتناراگ  یاراد  دیاب  یتساوخرد  یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001508000004 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  دمحا  ریوب  هیولیگهک و  بعشروما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C5364-FPA لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس 
هاگتسد 60 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C5375-FPD لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس 
هاگتسد 35 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
کاترف رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C5372-HFPB لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   NETLAND یتراجت مان   F2404-PGS لدم تروپ  راهچ  تسیب و  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

ناریا هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-N7032-UH 32CH لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس  عجرم 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591873171 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  بعش  تیریدم  - یزاریش یازریم  نابایخ  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33229009-074  ، 33227200-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33225888-074 :: 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

تروپ تروپ راهچ   راهچ وو   تسیب   تسیب هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس -- هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  بصن 11  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000589 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/30 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دیئامرف لصاح  سامت  یلضفا  سدنهم  یاقآ  بانج  هرامش 09385916400  اب  یهیجوت  هسلج  رد  تکرش  دیدزاب و  یارب  گنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   1 11 1 بصن   بصن ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ،  ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناجنز

ناجنز ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1401 هتسبرادم یاه  نیبرود  یا و  هنایار  هکیش  ینابیتشپ  یرادهگن و  ، سیورس اهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003355000059 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس قیرط  زا  یتسویپ  یاه  مرف  یتساوخرد و  کرادم  هیلک  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  تمیق  داهنشیپ  هیارا  تهج  خروم 1401/09/24 یهیجوت  هسلج  رد  تکرش 

.ددرگ دات  هعلاطم و  دادرارق  تازج  دافم و  زا  عالطا  تهج  دادرارق  هنومن 
تسا یمازلا  تامدخ  حرش  تمیق  زیلانآ  هئارا 

4516773368 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یتسد  عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ،  ثاریم  لک   هرادا  ناتسرنه -  نادیم  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33033456-024  ، 33033387-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33785054-024 :: 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 یاه   یاه نیبرود   نیبرود وو   یایا   هنایار   هنایار هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ،، سیورس سیورس اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک شزوما  شجنس و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  دشابیم _ تسویپ  ینف  تاصخشم  دراه _  ماددیپسا _  ینیم  نیبرود  چوس _  موسکا - ناژوف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003062000091 زاین :  هرامش 

روشک شزوما  شجنس و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  دشابیم _ تسویپ  ینف  تاصخشم  دراه _  ماددیپسا _  ینیم  نیبرود  چوس _  موسکا - ناژوف  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایدیما 02188900001  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598873511 یتسپ :  دک  یهللا ،  تاجن  ینرق و  نیب  ناخ - میرک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43591521-021  ، 88801692-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88897113-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشوب ردنب  هلکسا  رتفد  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000117 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C8173-PC لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/08 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف مالعا  هناماس  رد  ار  دوخ  ییاهن  تمیق.دامن  هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31666700-077 :: 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

دراه دراه ماددیپسا _  _  ماددیپسا ینیم   ینیم نیبرود   نیبرود چوس _  _  چوس موسکا - - موسکا ناژوف   ناژوف ناونع : : ناونع 106106

هلکسا هلکسا رتفد   رتفد هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 107107

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیقًافطل * یتسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  * یزکرم نامتخاس  یریوصت  تراظن  لگنادددع  کی  * سنسیالددع 75 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ جرد  امازلا  تسویپردروتکاف  شیپ  یط  تمیق  زیر  مالعا و  یلک 

1201001022000256 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تلاصا نیمضت  هئارا  ناسکی *  یلصا  روتکاف  اب  لیافورپ  رد  جردنم  یتسپدک  یادتبا 1400* زا  دیلوت  لاس  هدنشورف  طسوت  شورف  زا  سپ  یتناراو  یتناراگ و  - 
.تسا یمازلازاین  تروص  رد  همیب  باسحافم  هئارا   * هدش هئارا  یالاک 

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

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

نیمات هدهع  هب  تازیهجت  بصن   ، لقنو لمح  هنیزه  هنوگره  لک * هرادا  نیا  ناسانشراکداتوالاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  باسح 45 هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمویق 88113580. یاقآرتشیب  تاعالطا  دادرارق * دقع  زاین  تروصرد  تامدخ  تیهام  اب  اهزاین  هیلک  یمازلا * همیب  باسحافم  هئارا   * هدننک

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

88113513-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال ناونع : : ناونع 108108

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041914 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  درادناتسا و  ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ) یتسویپ تسیل  قبط  ماد  تلاب و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009008000486 زاین :  هرامش 

یتیبرت ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کنویکسا یطابترا  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   KDT یتراجت مان   B45ST50A لدم تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 09133974624 اب  لاوس  هنوگره  تهج  دشاب  یم  نامرک  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  نامرک  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  رابنا  رد  سانجا  تفایردزادعب  یراکزور  15 هیوست دامرف و  لصاح  سامت  هداز  یبلاط 

7635113111 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  رجف  لپ  هب  هدیسرن  ینیمخ  ماما  هارگرزب  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33218792-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33319209-034 :: 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

ماد ماد وو   تلاب   تلاب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنهد داهنشیپ  طسوت  تسویپ  هدش  لیمکت  یاه  مرف  لاسرا  دشاب و  یم  تسویپ  قباطم  الاک  حرش   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد 

1101001069000078 زاین :  هرامش 
مق یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  انر  یتراجت  مان   PC_RENA لدم یدالوف   m 1 کتسد هارمه  هب  مرگ  هزیناولاگ  ششوپ  اب  یهجو  تشه   m 8 زیاس هتسب  رادم  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
ایرآ رون  نیئور  یسدنهم  هدننک 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا هناماس  رد  هدنهد  داهنشیپ  طسوت  تسویپ  هدش  لیمکت  یاه  مرف  لاسرا  دشاب و  یم  تسویپ  قباطم  الاک  حرش   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم 

3715653184 یتسپ :  دک  کی ،  هرامش  هچوک  شبن  - رهشرود نابایخ  - مق مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37838010-025  ، 37839093-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3789092-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنمشوه6040559 لقن  لمح و  یاهمتسیس  هب  طوبرم  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  ، هحفص 29)دیرخ یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6041671( تسویپ لیاف  قبط  یریوصت (  تراظن  یاه  نیبرود  یرادهگن  هحفص 54)ینابیتشپ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یهجو یهجو تشه   تشه   mm  88 زیاس   زیاس هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاریش تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/038  / :: م ع ت یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6041464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

REACTOR PRODUCTS SEPARATO.COMPLETE WITH ACCESSORIES دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.sorc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسویپ6040956 لیاف  قبط  دابآ  مرخ  هاگدورف  لرتنک  سسکا  هژورپ  تازیهجت  یاهمتسیسهیهت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 59) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

6041464REACTOR PRODUCTS SEPARATO.COMPLETE WITH ACCESSORIES هحفص 83)دیرخ )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " 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

6040686 ...( هکبش و لباک  هکبش -  اتید  چیئوس  یبناج ( تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  هحفص 69)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " 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

6040686 ...( هکبش و لباک  هکبش -  اتید  چیئوس  یبناج ( تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  هحفص 69)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6041476NVR لاناک زاس 32  هریخذ  هحفص 69)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

REACTOR PRODUCTS SEPARATO.COMPLETE WITH ACCESSORIESREACTOR PRODUCTS SEPARATO.COMPLETE WITH ACCESSORIES دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) video wallvideo wall  " " 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

6040632Video Wall(52 هحفص لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( 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

6040565 ( یناشن شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  ) F&G هاگتسد یکدی  هحفص 29)تاعطق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6040760 تسیل  قبط  قیرح  مالعا  تازیهجت  دیرخ  هحفص 33)1- قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسویپ6040956 لیاف  قبط  دابآ  مرخ  هاگدورف  لرتنک  سسکا  هژورپ  تازیهجت  یاهمتسیسهیهت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 59) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

لرتنک6041788 سسکا  اب  هارمه  زیمت  قاتا  رد  ود  کالرتنیا  یاهمتسیسمتسیس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 59) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دنمشوه6040559 لقن  لمح و  یاهمتسیس  هب  طوبرم  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  ، هحفص 29)دیرخ یتعنص  ( یتعنص 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 " ) " ) 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  44   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

یتسویپ6040956 لیاف  قبط  دابآ  مرخ  هاگدورف  لرتنک  سسکا  هژورپ  تازیهجت  یاهمتسیسهیهت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 59) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ینفد6041202 یا  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 59) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ددرت6041618 یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 59) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ینفد6042020 ددرت  لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 59) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاوها ییاجر  دیهش  کینیلک  یلپ   :: 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   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم ات  لیوحتو  لمح  هنیزه  ددع . مادکره 10 ییولیک  یردوپو 6 co2 یناشن شتا  لوسپک  هدش .  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب 

1101091169000100 زاین :  هرامش 
زاوها ییاجر  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

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

ردنلیس 20 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ات لیوحتو  لمح  هنیزه   . دشابدرادناتسا یاراد  ددع  مادکره 10 ییولیک  یردوپو 6 co2 یناشن شتا  لوسپک  هدش .  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لحم 

6193645868 یتسپ :  دک  ییاجر ،  دیهش  کینیلک  یلپ  سوواکیک  نابایخ  ناگدازآ  نابایخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32239889-061  ، 32239894-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220012-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب لحم   لحم اتات   لیوحتو   لیوحتو لمح   لمح هنیزه   هنیزه .. ددع   ددع 1010 مادکره   مادکره ییولیک   ییولیک 66 یردوپو   یردوپو co2co2 یناشن   یناشن شتا   شتا لوسپک   لوسپک هدش .  .  هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریازا   ناریازا ناونع : : ناونع
 . . دشابیم دشابیم هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع

1 121 12

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 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6040565 ( یناشن شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  ) F&G هاگتسد یکدی  هحفص 29)تاعطق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح6040601 ءافطا  نالعا و  متسیس  هحفص 33)سیورس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6040760 تسیل  قبط  قیرح  مالعا  تازیهجت  دیرخ  هحفص 33)1- قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

مادکره6040929 ییولیک  یردوپو 6 co2 یناشن شتا  لوسپک  هدش .  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا 
 . دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لحم  ات  لیوحتو  لمح  هنیزه  ددع . 10

هحفص 10) قیرح  ( قیرح

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

6041008sow تاصخشم قبط  دابآ  مرخ  یادهش  هاگدورف  قیرح  نالعا  یاه  متسیس  هحفص 33)یزاسهب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزاگ6041242 یردوپ و  قیرح  یافطا  یاهردنلیس  هحفص 33)یرادهگن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرون6041766 ربیف  یاه  هنایاپ  تهج  یتسد  یاهردنلیس  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  هحفص 33)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرون6041816 ربیف  یاه  هنایاپ  تهج  یتسد  یاهردنلیس  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  هحفص 33)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرون6041886 ربیف  یاه  هنایاپ  تهج  یتسد  یاهردنلیس  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  هحفص 33)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرون6041891 ربیف  یاه  هنایاپ  تهج  یتسد  یاهردنلیس  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  هحفص 33)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرون6041898 ربیف  یاه  هنایاپ  تهج  یتسد  یاهردنلیس  کیتاموتا و  قیرح  ءافطا  متسیس  هحفص 33)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 128 ھحفص 86 

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


فیرش یتعنص  هاگشناد  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویساربیلاک هگرب  هارمه  هب  h2s زاگ روسنس  رپمآ  یلیم  یجورخ 40-4  اب  xcd لدم روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092205000343 زاین :  هرامش 

فیرش یتعنص  هاگشناد  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
نویساربیلاک هگرب  هارمه  هب  h2s زاگ روسنس  رپمآ  یلیم  یجورخ 40-4  اب  xcd لدم روتکتد  - 

تالآرازبا الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1459974111 یتسپ :  دک  کالپ 71 ،  یمساق ، دیهش  نابایخ  یربکا ، دیهش  راولب  نیعم ، داتسا  راولب  یوربور  یدازآ ، نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66075229-021  ، 66075011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66075013-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسادانسا ساسارب  ینپاژ  نزوس  نیشام  بصن  تاقلعتم  ملق  6 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000183 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یگدنزاس نانابهار  هدننک  هضرع  عجرم   S700K یکیرتکلا همین  نزوس  نیشام  روتکتد  هلیم  دمن  هساک  هعطق  شوپرد  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861 : 

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نویساربیلاک نویساربیلاک هگرب   هگرب هارمه   هارمه هبهب   h2sh2s زاگ   زاگ روسنس   روسنس رپمآ   رپمآ یلیم   یلیم   4040 -- 44 یجورخ   یجورخ اباب   xcdxcd  لدم لدم روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 113113

نزوس نزوس نیشام   نیشام بصن   بصن تاقلعتم   تاقلعتم ملق   ملق 66 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14

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

نامرک وراد  اذغ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زرتاو یناپمک  تخاس  سناسرولف  روتکتد 2475  پمال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092061000106 زاین :  هرامش 

نامرک وراد  اذغ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ناهج هتفرشیپ  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   AGILENT هدنزاس عجرم   HPLC هاگتسد روتکتد  رون  عبنم  میرتود  پمال  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7616913555 یتسپ :  دک  وراد ،  اذغ و  تنواعم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیدرپ  یولع  غاب  تفه  روحم  یادتبا  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31325910-034  ، 31325909-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31325922-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نویساربیلاک6040457 هگرب  هارمه  هب  h2s زاگ روسنس  رپمآ  یلیم  یجورخ 40-4  اب  xcd لدم هحفص 86)روتکتد  روتکتد  ( روتکتد

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

نزوس6040578 نیشام  بصن  تاقلعتم  ملق  6 هحفص 86)دیرخ روتکتد  ( روتکتد

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

تسویپ6040760 تسیل  قبط  قیرح  مالعا  تازیهجت  دیرخ  هحفص 33)1- قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زرتاو6040951 یناپمک  تخاس  سناسرولف  روتکتد 2475  هحفص 86)پمال  روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زرتاو زرتاو یناپمک   یناپمک تخاس   تخاس سناسرولف   سناسرولف   24752475 روتکتد   روتکتد پمال   پمال ناونع : : ناونع 115115

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6040769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بسانم یرطاب  کرحتم و  هراک  هس  روحم  یاراد  یساکع /  نیبرود  ریکشزرل  لابمیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092625000659 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا لامک  هدننک  هضرع  عجرم  ایکون  یتراجت  مان   E75 لدم لسکیپاگم  نیبرود 3/2  ثوتولب و  یاراد GPS و  هارمه  نفلت  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بسانم یرطاب  کرحتم و  هراک  هس  روحم  یاراد  یساکع /  نیبرود  ریکشزرل  لابمیگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665080-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رژراش یرتاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002243 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
طبض ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   BC-TR1 لدم یساکع  نیبرود  یرتاب  رژراش  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  ات  ود  یرابتعا و  تروصب  الاک  هجو  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  اب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  الاک  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  الاک و  هنومن  هئارا.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لصا.دشابیم 

06134177102

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بسانم بسانم یرطاب   یرطاب وو   کرحتم   کرحتم هراک   هراک هسهس   روحم   روحم یاراد   یاراد یساکع /  /  یساکع نیبرود   نیبرود ریکشزرل   ریکشزرل لابمیگ   لابمیگ ناونع : : ناونع 1161 16

رژراش رژراش یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 1171 17
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روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباف رد  الاک  تاصخشم  هخاش  یشزوما 5 پوکسورکیم  صوصخم  پویت  وتف  اب  لسکیپاگم  نیبرود 15  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  یراذگراب  تسویپ 

1101093306000057 زاین :  هرامش 
روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

رازبا هدننک  هضرع  عجرم   TUCSEN هدنزاس عجرم   TUCSEN یتراجت مان   Michrome20 لدم یژولویب  پوکسورکیم  دربراک  لسکیپاگم  نیبرود 20  الاک :  مان 
بط

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7616914115 یتسپ :  دک  روپ ،  یلضفا  یکشزپ  هدکشناد.رنهاب  هاگشناد  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33257675-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33527675-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لباف   لباف ردرد   الاک   الاک تاصخشم   تاصخشم هخاش   هخاش 55 یشزوما   یشزوما پوکسورکیم   پوکسورکیم صوصخم   صوصخم پویت   پویت وتف   وتف اباب   لسکیپاگم   لسکیپاگم   1515 نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسا تسا هدش   هدش یراذگراب   یراذگراب

118118
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نیار شرورپ  شزومآ و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

توص متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030145000004 زاین :  هرامش 

نیار شرورپ  شزوما و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  28 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
نامرک نامرک ،  لیوحت :  لحم 

داد رارق  رظان  دات  ، داد رارق  دقع  زا  سپ  تخادرپ   - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  نیار  هقطنم  شرورپ  شزومآ و  هرادا  رابنا  ات  الاک  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریزپ یم  تروص  یرادا  لحارم  ماجنا  دنس و  میطنت  مالقا ،  لیوحتو 

7681643911 یتسپ :  دک  سردم  ، راولب  ییادتبا  نیار  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33760584-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33760775-034 :: 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

.دشابیم6040444 دنس  تسویپ  لیاف  یتراظن  یاه  نیبرود  یرادهگنو  هحفص 69)ریمعت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دنمشوه6040559 لقن  لمح و  یاهمتسیس  هب  طوبرم  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  ، هحفص 29)دیرخ یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6040686 ...( هکبش و لباک  هکبش -  اتید  چیئوس  یبناج ( تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  هحفص 69)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6040725( نیبرود طایتحا و  یگدننار ، ییامنهار و  غارچ  یکیفارت  ( تایلمع  هحفص 12)یارجا  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لاتیجید6040755 هتسب  رادم  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بسانم6040769 یرطاب  کرحتم و  هراک  هس  روحم  یاراد  یساکع /  نیبرود  ریکشزرل  هحفص 14)لابمیگ  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب6040855 رادم  یاه  نیبرود  یاهمتسیس  تازیهجت و  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 69)سیورس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دشاب6041093 یم  هباشم  دک  ناریا  یتسویپ و  تسیل  قبط  نیبرود  هکبش و  تازیهجت  هحفص 69)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

توص توص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 1191 19
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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

رژراش6041119 هحفص 14)یرتاب  نیبرود  ( نیبرود

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

6041286BNC لدم هکبش  هحفص 69)تکوس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یشزوما6041494 پوکسورکیم  صوصخم  پویت  وتف  اب  لسکیپاگم  نیبرود 15  هاگتسد  کی  دیرخ 
تسا هدش  یراذگراب  تسویپ  لباف  رد  الاک  تاصخشم  هخاش  5

هحفص 14) نیبرود  ( نیبرود

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

6041671( تسویپ لیاف  قبط  یریوصت (  تراظن  یاه  نیبرود  یرادهگن  هحفص 54)ینابیتشپ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تروپ6041682 راهچ  تسیب و  هکبش  اتید  چیئوس  - هتسب رادم  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6041700 تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  هحفص 69)بصن 11  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6041724 یاه  نیبرود  یا و  هنایار  هکبش  ینابیتشپ  یرادهگن و  ، سیورس اهب  هحفص 69)مالعتسا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دراه6041777 ماددیپسا _  ینیم  نیبرود  چوس _  موسکا - هحفص 69)ناژوف  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هلکسا6041908 رتفد  هتسبرادم  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ماد6041914 تلاب و  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

توص6042055 هحفص 14)متسیس  نیبرود  ( نیبرود

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

رهش6042167 حطس  یریوصت  شیاپ  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هژورپ  هحفص 12)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یهجو6042172 تشه   m 8 زیاس هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 69)هیاپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراک و هدنک  کیتپس  هب  لاقتنا  ینوکسم  بالضاف  تهج  چنیا )  نیگنس 20  تیگوراک  عون  زا  هلول   ) رتم ژارتم 50  هب  یراذگ  هلول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  هدهع  هب  تالاصتا  هلول و 
1101091319000131 زاین :  هرامش 

نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 
بالضاف سیورس :  مان 

رتم 50 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

ناتسراهب رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سردآ یلا 16 ) تعاس 8   ) یزابهش سامت 09356522109  هرامش.دشاب  یم  نوتب  رتم  یکاخ و 10  رتم  دودح 40  یراک  هدنک  تهج  هلول  ریسم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز نیما  دیهش  ینوکسم  عمتجم  کراصح  کرهش  ورربور  مئاق  نادیم  رهشمالسا  زا  دعب 

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

نامرک ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6041070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  افطل  / دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091055000126 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   P212/ZM Smart Array Controller لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادا تاعاس  رد  یگنهامه  تهج  یناقهد  سدنهم   09130410024 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7616913555 یتسپ :  دک  یزکرم ،  رتفد   - یکشزپ مولع  هاگشناد  سیدرپ  غاب  تفه  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31325569-034  ، 31325545-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31325605-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو یراک   یراک هدنک   هدنک کیتپس   کیتپس هبهب   لاقتنا   لاقتنا ینوکسم   ینوکسم بالضاف   بالضاف تهج   تهج چنیا )  )  چنیا   2020 نیگنس   نیگنس تیگوراک   تیگوراک عون   عون زازا   هلول   هلول  ) ) رتم رتم   5050 ژارتم   ژارتم هبهب   یراذگ   یراذگ هلول   هلول ناونع : : ناونع
هدننک هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   تالاصتا   تالاصتا وو   هلول   هلول

120120

هنایار هنایار زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 12 112 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003582000056 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
استپ هدننک  هضرع  عجرم   UNITY-EMC یتراجت مان   D32D32AF25 لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  روهمم و  تسیابیم  امازلا  تسویپ  تسا  زاین  دروم  یمالعا  خیرات  رد  امازلا  الاک  تسا  زاین  دروم  تسویپ  مالقا  اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم  ءاهب  مالعتسا  لاطبا  بجوم  هدش  رکذ  تامازلا  تسویپ و  دراوم  تیاعر 

دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

4315695665 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  - ینیمخ یفطصم  دیهش  نابایخ  - یلزنا ردنب  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44992731-013  ، 44424701-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44423902-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کباب رهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشودهرامش زور  تعاس 12   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا فده و   :: عبنم هبنشعبنم جنپ  زور  تعاس 12   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041410 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   زور  تعاس 12   - 1401/10/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر هیلوا 25,000,000,000  دروآرب  اب  ار  دوخ  تسویپ  تاصخشم  اب  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  زاس  هریخذ  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1/300/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کبابرهش  یرادرهش  نامتخاس  ریت  متفه  یادهش  راولب  کبابرهش -  نامرک   :: سردآ سردآ
7751811177 یتسپدک : 

مان 85193768 تبث  رتفد  :: 03434122006 و 0214934 و  نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 122122

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 123123

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003582000057 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   EMC هدنزاس عجرم   EMC یتراجت مان   D4 1.6tb SAS Fast Vp 25×2.5 SSD لدم  TB 1/6 تیفرظ هنایار  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ایرآ یزادرپ  هداد  طابترا  رصع  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات 
ددع 9 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
DELL EMC هدنزاس عجرم   DELL EMC یتراجت مان   HDD EXP PK 15X4TB SAS W/ DS60 CR- NF لدم  TB 60 تیفرظ  SAN زاس هریخذ  الاک :  مان 

ایوج زرو  هداد  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مدع ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  روهمم و  تسیابیم  امازلا  تسویپ  تسا  زاین  دروم  یمالعا  خیرات  رد  امازلا  الاک  تسا  زاین  دروم  تسویپ  مالقا  اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم  ءاهب  مالعتسا  لاطبا  بجوم  هدش  رکذ  تامازلا  تسویپ و  دراوم  تیاعر 

دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

4315695665 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  - ینیمخ یفطصم  دیهش  نابایخ  - یلزنا ردنب  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44992731-013  ، 44424701-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44423902-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SANSAN  زاس زاس هریخذ   هریخذ هنایار - - هنایار لانرتنیا   لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 124124

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041797 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یراتکه 9 یزاسزاب  ) 90 لدم یکیتسال  خرچ  4 نت لاقثارج 25 نیمات  _ نرک ) یراتکه  9) یزاسزاب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985007281 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(09168159953-09163134339-06134140722  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: 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

هاگشیالاپ6040546 لوکساب  هب  لاصتا  لباق  یا  هداج  نت  لوکساب 60  روتاکیدنا )  هحفص 52)رگشیامن (  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

بالضاف6041007 تهج  چنیا )  نیگنس 20  تیگوراک  عون  زا  هلول   ) رتم ژارتم 50  هب  یراذگ  هلول 
هدننک نیمات  هدهع  هب  تالاصتا  هلول و  یراک و  هدنک  کیتپس  هب  لاقتنا  ینوکسم 

هحفص 92) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هنایار6041070 زاس  هحفص 92)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هنایار6041263 هکبش  زاس  هحفص 92)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزادنا6041410 هار  بصن و  هارمه  هب  زاس  هریخذ  هاگتسد  هحفص 92)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

6041476NVR لاناک زاس 32  هریخذ  هحفص 69)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6041707SAN زاس هریخذ  هنایار - لانرتنیا  کسید  هحفص 92)دراه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

604179790 لدم یکیتسال  خرچ  4 نت لاقثارج 25 نیمات  _ نرک ) یراتکه  9) یزاسزاب
( یراتکه 9 یزاسزاب )

هحفص 92) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یراتکه یراتکه 99 یزاسزاب یزاسزاب  ) ) 9090 لدم لدم یکیتسال   یکیتسال خرچ   خرچ 44 نتنت 2525 لاقثارج   لاقثارج نیمات   نیمات __ نرک ) ) نرک یراتکه   یراتکه 99)) یزاسزاب یزاسزاب ناونع : : ناونع 125125
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینفد6041202 یا  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 59) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ینفد6041763 یا  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  هار  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 59) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یبونج ناسارخ  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6040597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  رورس  دراه  ددع  دیرخ 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050239000023 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP-418367-B21 لدم  GB 146 تیفرظ رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  تاصخشم  قبط  رورس  دراه  ددع  هب 4  زاین 
تسا هدننک  نیمات  هدهع  رب  لیوحت  لحم  ات  لمح  هنیزه 

هطوبرم  سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  غلبم  تخادرپ 
.دشاب ربتعم  یلصا و  یتنراگ  یاراد  یتسیاب  یم  الاک 

9719866876 یتسپ :  دک  یرادا ،  تیاس  ص ،)  ) مظعا ربمایپ  راولب  دنجریب ، دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32400478-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32400106-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس دراه   دراه ددع   ددع   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126

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

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

زا 128 ھحفص 97 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vr6g4uhjb3xaz?user=37505&ntc=6040597
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6040597?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( برغ  ) ناردنزام ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ حرش  قباطم  هکبش (  رورس  هاگتسد  دادعت 2  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001167000874 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL380 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/11 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( تسویپ حرش  قباطم  هکبش (  رورس  هاگتسد  دادعت 2  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4816669535 یتسپ :  دک  یزاریش ،  لاصو  نابایخ  یور  هبور  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33405120-011  ، 33393260-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392610-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم هکبش (  (  هکبش رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   22 دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 127127
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپرد یلک  تمیق  طقف  ًافطل  * یتسویپ ینف  تاصخشم  (* هر  ) ینیمخ ماما  نامتخاس  تسارح  تهج  رورس  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . یتسویپ تاحیضوت  همیمض و  تامازلا  قباطمروتکاف 

1201001022000255 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تلاصا نیمضت  هئارا  ناسکی *  یلصا  روتکاف  اب  لیافورپ  رد  جردنم  یتسپدک  یادتبا 1400* زا  دیلوت  لاس  هدنشورف  طسوت  شورف  زا  سپ  یتناراو  یتناراگ و  - 
.یمازلازاین تروص  رد  همیب  باسحافم  هئارا   * هدش هئارا  یالاک 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

نیمات هدهع  هب  تازیهجت  بصن   ، لقنو لمح  هنیزه  هنوگره  * لک هرادا  نیا  ناسانشراکدات  * الاک لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  باسح 45 هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدابآ 88118388. دوواد  یاقآرتشیب  تاعالطا.دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  همیمض  مدع  ضقانتم و  تمیق  مالعا  اب  ییاهخساپ   * هدننک

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

88113513-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیپرد شیپرد یلک   یلک تمیق   تمیق طقف   طقف ًافطل   ًافطل ** یتسویپ یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم (*(* هرهر  ) ) ینیمخ ینیمخ ماما   ماما نامتخاس   نامتخاس تسارح   تسارح تهج   تهج رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 . . یتسویپ یتسویپ تاحیضوت   تاحیضوت وو   همیمض   همیمض تامازلا   تامازلا قباطمروتکاف   قباطمروتکاف

128128
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ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003007000055 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دشاب تسویپ  لیاف  قباطم  تاصخشم  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  تسویپ  لیاف  قباطم  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  امتح  روتکاف  شبپ 

1581614513 یتسپ :  دک  کالپ 39 ،  یفیرش  هچوک  شبن  ینرق  نابایخ  یسودرف  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88318206-021  ، 88308139-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88308139-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف  یا  هلحرم  کی  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005070000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشکی  زور  تعاس 10:00   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 10:00   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم تاقلعتم  رورس و  هاگتسد  شورف 2  زا  سپ  تامدخ  یزادنا و  هار  بصن ،  ، لیوحت  ، دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یاراد دیاب  نارگ  هصقانم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب یا  هنایار  یفنص  ماظن  نامزاس  وضع  یکیتامروفنا و  یاهتکرش  تیحالص  زارحا  یدنب و  هبتر  همانیهاوگ 

:: سردآ سردآ

:: 1456 و 88392678 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس ناونع : : ناونع 129129

هطوبرم هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   22 شورف   شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن  ، ، لیوحت لیوحت  ، ، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 130130

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یباراف ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041486 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  رورس  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090106000181 زاین :  هرامش 

تخت یباراف 250 ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتناراگ نازیم  تلاصا و  ظاحل  زا   HP تیاس رد  ادتبا  اهدراه  تسا  رکذ  هب  مزال  دشاب  هناخراک  هدش  بملپ  ربتعم و  یتناراگ  اب  یا  هناخراک  کپ  لانیجروا  اه  دراه  - 

دوشیم هتفرگ  لیوحت  زکرم   IT دحاو سانشراک  دیئات  تروص  رد  ددرگ و  یم  یسررب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  فذح  مالعتسا  زا  هدننک  تکرش  تروصنیا  ریغ  رد  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدعب  ناتسرامیب  ات  لاسرا 

یرادا لحارم  یط  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ 

6719851151 یتسپ :  دک  یباراف ،  ناتسرامیب  دابآ  تلود  یادتبا  راثیا  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38260700-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38264163-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 131131

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  دراه  رورس و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001549000207 زاین :  هرامش 

کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 
 - دوش یراذگراب  روتکاف  شیپ  دوش -  یراذگراب  یلک  تمیق  دشابیم -  ینف  دحاو  دات  هب  طونم  ههامکی و  هیوست  تسویپ -  تاصخشم  قباطم  دراه  رورس و  دیرخ  - 

دشابیم هدنرب  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  دوش -  یراذگراب  یلک  تمیق  دشابیم -  ینف  دحاو  دات  هب  طونم  ههامکی و  هیوست  تسویپ -  تاصخشم  قباطم  دراه  رورس و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنرب  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  دوش -  یراذگراب 

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81561114-021  ، 88700070-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم دراه   دراه وو   رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 132132
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برغ دابآ  مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G10 رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000719 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ددع تسویپ 1 تاصخشم  قبط   g10 رورس - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه  + دسررب زکرم   IT دحاو هیدات  هب  الاک  + دشاب رراد  تنامض  درادتاتسا  الاک   + الاک لیوحت  زا  سپ  هامکی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب

6761783139 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نامتخاس  البرک  هار  نابایخ  یاهتنا  برغ  دابآ  مالسا  برغ ،  دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3858530-0918  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  نکسم  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 17 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ روتکاف  ینف و  تاصخشم  قبط  تخس  کسید  هاگتسد  هارمه 20  هب   DL380 G9 لدم رورس  هاگتسد   5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003371000064 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 G9 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8144639641 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نادیم  یسودرف و  لپ  لصافدح  لیعامسا  لامک  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226828-031  ، 32216605-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226116-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

G10G10 رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 133133

تسویپ تسویپ روتکاف   روتکاف وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تخس   تخس کسید   کسید هاگتسد   هاگتسد   2 020 هارمه   هارمه هبهب     DL380 G9DL380 G9  لدم لدم رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   55 ناونع : : ناونع 134134

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  یکشزپ  هدکشناد   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشمدک ناریا  تسویپ  تسیل  قبط  یرتویپماک  تاعطقدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091310000093 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپ    هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ایاپ زبس  نیمزرس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   PC4-2133R لدم  GB 8 تیفرظ  DDR4 2133 رورس مر  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 6  اب  تسویپ  تسیل  قبط  یرتویپماک  تاعطقدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب سامت  یناوجخن 09151670164  سدنهم  یاقآاب  یگنهامه  تهج 

دشاب شورفزا  سپ  تامدخو  یتناراگ  یاراد  مزاول 
دهشم یکشزپ  هدکشناد  لیوحت  لحم 

رکشتاب .دوش  یراذگ  تمیقزایندروم  تاعطق  طقف 

9177948564 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  هدکشناد  هاگشناد -  سیدرپ  یدازآ -  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38002126-051  ، 38002108-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38829272-051 :: 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

تسویپ6040597 تاصخشم  قبط  رورس  دراه  ددع  هحفص 97)دیرخ 4  رورس  ( رورس

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

6040776 ( تسویپ حرش  قباطم  هکبش (  رورس  هاگتسد  دادعت 2  هحفص 97)دیرخ  رورس  ( رورس

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

ینف6041015 تاصخشم  (* هر  ) ینیمخ ماما  نامتخاس  تسارح  تهج  رورس  هاگتسد  کی  دیرخ 
یتسویپ تاحیضوت  همیمض و  تامازلا  قباطمروتکاف  شیپرد  یلک  تمیق  طقف  ًافطل  * یتسویپ

.

هحفص 97) رورس  ( رورس

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

هحفص 97)رورس6041150 رورس  ( رورس

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

تاقلعتم6041330 رورس و  هاگتسد  شورف 2  زا  سپ  تامدخ  یزادنا و  هار  بصن ،  ، لیوحت  ، دیرخ
هطوبرم

هحفص 97) رورس  ( رورس

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

6041391axigen رورس لیمیا   up grade هلاسکی سنسیال  ددع  هحفص 16)کی  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

رورس رورس مرمر   ناونع : : ناونع 135135

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتسویپ6041486 تاصخشم  قبط  رورس  هحفص 97)دراه  رورس  ( رورس

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

لاوریاف6041574 رورس و  هکبش و  چوس  هحفص 10)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6041714 تاصخشم  قباطم  دراه  رورس و  هحفص 97)دیرخ  رورس  ( رورس

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

6041751G10 رورس هحفص 97)دیرخ  رورس  ( رورس

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

تاصخشم6041841 قبط  تخس  کسید  هاگتسد  هارمه 20  هب   DL380 G9 لدم رورس  هاگتسد   5
تسویپ روتکاف  ینف و 

هحفص 97) رورس  ( رورس

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

رورس6041909 هحفص 97)مر  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هردب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  یرادا  راگن  هرهچ  بایغ  روضح و  هاگتسد  دیرخ 4  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091047000015 زاین :  هرامش 

هردب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

فیرش متسیس  دیپس  یروانف 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
هردب رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قباطم تسویپ  تاصخشم  اب  دیاب  روکذم  یاه  هاگتسد  ..تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  یرادا  راگن  هرهچ  بایغ  روضح و  هاگتسد  دیرخ 4  هب  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
...دسرب هاگشناد  یروانف  نیسدنهم  دات  هب  نینچمه  هدوب و 

6967155361 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هکبش  رنهاب  نابایخ  هردب ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5723320-084  ، 5722320-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5722118-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   یرادا   یرادا راگن   راگن هرهچ   هرهچ بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد   44 دیرخ   دیرخ هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 136136

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هردب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  یرادا  راگن  هرهچ  بایغ  روضح و  هاگتسد  دیرخ 4  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091047000016 زاین :  هرامش 

هردب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

فیرش متسیس  دیپس  یروانف 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
هردب رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات هب  تسیابیم  روکذم  یاه  هاگتسد  تسا  رکذب  مزال  .تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  یرادا  راگن  هرهچ  بایغ  روضح و  هاگتسد  دیرخ 4  هب  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دسرب هاگشناد  یروانف  نیسدنهم 

6967155361 یتسپ :  دک  تشادهب ،  هکبش  رنهاب  نابایخ  هردب ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5723320-084  ، 5722320-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5722118-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نویساربیلاک6040457 هگرب  هارمه  هب  h2s زاگ روسنس  رپمآ  یلیم  یجورخ 40-4  اب  xcd لدم هحفص 86)روتکتد  روتکتد  ( روتکتد

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

تسویپ6040937 لیاف  تاصخشم  اب  یرادا  راگن  هرهچ  بایغ  روضح و  هاگتسد  دیرخ 4  هب  هحفص 105)زاین  روسنس  ( روسنس

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

یزادنا 60412508 هار  بصن و  دیرخ  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
صوصخم باغود  ( 160KG  ) لطس تکرح و 8  لاحرد  نیزوت  هناماس  ینزو  روسنس  ددع 

ینف تاصخشم  قباطم 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ6041435 لیاف  تاصخشم  اب  یرادا  راگن  هرهچ  بایغ  روضح و  هاگتسد  دیرخ 4  هب  هحفص 105)زاین  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   یرادا   یرادا راگن   راگن هرهچ   هرهچ بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد   44 دیرخ   دیرخ هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 137137

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب 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   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف 09157169285  - Geared limit switch DGS G4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلخاد 135  88841182- دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هام 2 هیوست - هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه 

1101001469001200 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XCKJ10559 لدم یا  هلیم  مرها  اب  چیئوس  تیمیل  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف 09157169285  - Geared limit switch DGS G4 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 135  88841182- دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هام 2 هیوست - هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه 

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- دوش دوش تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ -- هام هام 22 هیوست هیوست -- هدننک هدننک نیمات   نیمات اباب   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه   0915716928509157169285 ینف   ینف  -  - Geared limit switch DGS G4Geared limit switch DGS G4 ناونع : : ناونع
135135 یلخاد   یلخاد   8884118288841182

138138

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

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

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

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

6041175 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنامض هام  اب 6  ( OTIS دنرب لانیجروا  یالاک  افرص   ) OTIS روسناسآ یدادم  یاه  چیئوس  هارمه  هب   UDLS لماک کپ   : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا  -

1101092052000294 زاین :  هرامش 
ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روشک دقاف  ، OTIS ELEVATOR، OTIS ELEVATOR ناسنا لمح  روسناسآ  چوس  تیمیل  یدح ، وزاب ، الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

84993366 سامت : هرامش  اب  ینف  لاوس   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  -

باختنا تیولوا  رد  یموب  ناگدننک  نیمأت  -
تسیمازلا هیوست  تهج  یمسر  روتکاف  هئارا  -
هدننک نیمأت  هدهعب  الاک  لاسرا  هنیزه  -

الاک دأت  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  هیوست 15  -

1993843557 یتسپ :  دک  یمیشورتپ ،  عیانص  یلم  یصصخت  ردام  تکرش  کالپ 144  یلامش  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84993349-021  ، 8601239-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88059702-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ناریا  - - تنامض تنامض هام   هام   66 اباب   ( ( OTISOTIS دنرب   دنرب لانیجروا   لانیجروا یالاک   یالاک افرص   افرص  ) ) OTISOTIS روسناسآ   روسناسآ یدادم   یدادم یاه   یاه چیئوس   چیئوس هارمه   هارمه هبهب     UDLSUDLS لماک   لماک کپکپ   -- ناونع : : ناونع
هباشم هباشم دکدک  

139139
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6041188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مشش هاگشیالاپ  .ددرگ  هئارا  داهنشیپ  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا   LIMIT SWITCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097576000202 زاین :  هرامش 

مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نمرهب هیسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LIMIT SWICHT یتراجت مان  لدم 0311  قرب  نایرج  لصو  عطق و  چیئوس  تیمیل  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دنشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشابیم تیولوا  رد  یلخاد  ناگدننکدیلوت 

7511893651 یتسپ :  دک  مشش ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31318332-077  ، 31318068-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31318072-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مشش مشش هاگشیالاپ   هاگشیالاپ .ددرگ   .ددرگ هئارا   هئارا داهنشیپ   داهنشیپ تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ساسا   ساسا ربرب   افطل   افطل دشاب ،  ،  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   LIMIT  SWITCHLIMIT SWITCH ناونع : : ناونع 140140
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زربلا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یتسویپ  مالعتسا  مرف  تاصخشم  اب  هکبش  چیئوس  مزاول  زاین  دروم  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003827000128 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنوگچیه نودب  دشاب  ریاغم  هدش  هتساوخ  تاصخشم  اب  یلاسرا  یالاک  .دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  جرک  رد  عقاو  لک  هرادا  رابنا  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یم  هداد  تدوع  یا  هنیزه 

لاس لقادح 2   PLR سنسیال هب  تبسن  دهعت 
هلاس یتناراگ 2 

پملپ یلصا و  یدنب  هتسب  رد   New-Original الاک

3133757141 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  رجفلاو  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32700701-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32700707-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

وکسیس6040422 کنیل -  ید  چیئوس  هحفص 10)عاونا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6040686 ...( هکبش و لباک  هکبش -  اتید  چیئوس  یبناج ( تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  هحفص 69)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اراک و6040703 یاه  چیئوس  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن   up grade لماش چیئوس  یرازفا  مرن  تامدخ 
گنیلانگیس لیدبت 

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6040734- هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  ینف 09157169285   - Geared limit switch DGS G4
یلخاد 135  88841182- دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هام 2 هیوست

هحفص 106) چیئوس  ( چیئوس

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

دشاب6041093 یم  هباشم  دک  ناریا  یتسویپ و  تسیل  قبط  نیبرود  هکبش و  تازیهجت  هحفص 69)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لانیجروا6041175 یالاک  افرص   ) OTIS روسناسآ یدادم  یاه  چیئوس  هارمه  هب   UDLS لماک کپ  -
هباشم دک  ناریا   - تنامض هام  اب 6  ( OTIS دنرب

هحفص 106) چیئوس  ( چیئوس

.دشاب .دشاب یمیم   یتسویپ   یتسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف تاصخشم   تاصخشم اباب   هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس مزاول   مزاول زاین   زاین دروم   دروم .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 141141
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هئارا6041188 داهنشیپ  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  افطل  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا   LIMIT SWITCH
مشش هاگشیالاپ  .ددرگ 

هحفص 106) چیئوس  ( چیئوس

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

یتسویپ6041609 مالعتسا  مرف  تاصخشم  اب  هکبش  چیئوس  مزاول  زاین  دروم  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 
.دشاب یم 

هحفص 106) چیئوس  ( چیئوس

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

تروپ6041682 راهچ  تسیب و  هکبش  اتید  چیئوس  - هتسب رادم  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6041698ws- C2960-24PCL لدم تروپ  وکسیس 24  هکبش  هحفص 42)چیوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کیفارگ6041771 تراک   - USB لدبم  - USB تروپ ود   KVM چیئوس  - HDMI 2.0V هحفص 42)لباک هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وکسیس6042072 هحفص 42)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

وکسیس6040422 کنیل -  ید  چیئوس  هحفص 10)عاونا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تن6040788 یتروف  وکسیس و  دنرب  زا  یتینما  یطابترا و  تازیهجت  یزادنا  هار  هحفص 5)هیهت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لانیجروا6041175 یالاک  افرص   ) OTIS روسناسآ یدادم  یاه  چیئوس  هارمه  هب   UDLS لماک کپ  -
هباشم دک  ناریا   - تنامض هام  اب 6  ( OTIS دنرب

هحفص 106) چیئوس  ( چیئوس

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

لاوریاف6041574 رورس و  هکبش و  چوس  هحفص 10)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتسویپ6041609 مالعتسا  مرف  تاصخشم  اب  هکبش  چیئوس  مزاول  زاین  دروم  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 
.دشاب یم 

هحفص 106) چیئوس  ( چیئوس

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

دراه6041777 ماددیپسا _  ینیم  نیبرود  چوس _  موسکا - هحفص 69)ناژوف  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ گرب  قبط  تساک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک 

1101030292000913 زاین :  هرامش 
ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

یدیفح نازرب  هدننک  هضرع  عجرم  ایناس  یتراجت  مان   SU-155 لدم ید  یو  ید  تساک و  اب  یگناخ  توص  شخپ  ویدار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  راب  لمح 

دشاب یم  هام  تخادرپ 6 

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   تسویپ   تسویپ گرب   گرب قبط   قبط تساک   تساک ناونع : : ناونع 142142

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک یکشزپ  مولع  هاگشناد  یگنهرف  ییوجشناد و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

توص دض  یلومعم و  موینیملآ  یدنب  نشیتراپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش 09134410382 هب  داژن  یناطلس  سدنهم  مناخ  هرامش  اب  هژورپ  صوصخ  رد  لاوس  نتشاد  ای  هژورپ و  لحم  زا  دیدزاب  تهج 

1101092242000019 زاین :  هرامش 
نامرک یگنهرفو  یئوجشناد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
رتم 35 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

رتم 130 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

موینیملآ  هرادج  ود  موینیملآ و  تروص  هب  یدنب  نشیتراپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ هجوت  تسویپ  یاه  لیاف  هب  افطل 

 . تسا هدش  تسویپ  هدش  دات  هشقن  تاحیضوت و  راک ، همومن  سکع 

7616913555 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  سیدرپ  یولع  غاب  تفه  نابوتا  یادتبا  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31325352-034  ، 31325301-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31325292-034 :: 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

دشاب6041021 یم  هباشم  دک  تسویپ  گرب  قبط  هحفص 111)تساک  توص  ( توص

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

یتیابارت6041900 هلاناک 20  هحفص 42)سیک 32  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

توص6042055 هحفص 14)متسیس  نیبرود  ( نیبرود

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

توص6042104 دض  یلومعم و  موینیملآ  یدنب  هحفص 111)نشیتراپ  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

توص توص دضدض   وو   یلومعم   یلومعم موینیملآ   موینیملآ یدنب   یدنب نشیتراپ   نشیتراپ ناونع : : ناونع 143143

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جنخ مرکا  یبن  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6040832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

صوصخم دغاک.دشتاب  تبث   imed هناماس رد  تکرش  دک irc و  یاراد  - لور دادعت 50  هب  ( NST) گنیروتینام لاتف  دغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
FC1400 لدم  bionet هاگتسد

1101090660000099 زاین :  هرامش 
جنخ ص   مرکا   یبن  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یرتم رادقم   FC1400 لدم  Bionet یتراجت مان   TIANJIN هدنزاس عجرم  اند  بلق  انرب  یددع  یلور 50  هتسب   mm 151 گنیروتینام لاتف  ذغاک  الاک :  مان 
رتم 50 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
جنخ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09173819201 زادرپراک اب  سامت   - دشاب یم  ههام  تخادرپ 4  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7443168311 یتسپ :  دک  جنخ ،  جنخ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52620063-071  ، 52620051-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52620070-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( NSTNST )) گنیروتینام گنیروتینام لاتف   لاتف دغاک   دغاک ناونع : : ناونع 144144

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ربتعم  یتناراگ  اب  رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000388 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
انیت هدننک  هضرع  عجرم   COUSO هدنزاس عجرم   GPLUS یتراجت مان  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   GKM-J70WT لدم هنایار  سوم  دروبیک و  تس  الاک :  مان 

راهباچ دازآ  هقطنم  سراپ  هارمه 
هبعج 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
سراپ شیوپ  هداد  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

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

یمجع داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   LC2000 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مولع هاگشناد  تسارح  یروانف  هیدات  یتسیاب  تکرش  ههام  یرابتعا 1  تروص  هب  تخادرپ  ربتعم  یتناراگ  تسویپ  تسیل  قبط  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
شاب هتشاد  ار  یکشزپ 

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32305410-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب   رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 145145

رتویپماک رتویپماک متسیس   متسیس لماک   لماک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 146146

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یتسویپ ینف  تاصخشم  امرفراک (  هتساوخ  اب  قباطم  رتویپماک  متسیس  لماک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005701000325 زاین :  هرامش 

رهشوب ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

یروآ نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MSI یتراجت مان   GB 2 تیفرظ  GEFORCE GT 730 لدم هنایار  کیفارگ  تراک  الاک :  مان 
گنوآ تاعالطا 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
نطو شیدنا  ایوپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   VIERA یتراجت مان   VI-8306 لدم میس  یب  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

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

یوسوم هضارع  هدن  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   MHz 2500 شزادرپ تعرس   I5-2300 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
ایار هدننک  هضرع  عجرم  هرک  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   MHz 1333 لاقتنا تعرس   GB 16 تیفرظ  DDR3 لدم لوژام  مر  الاک :  مان 

نارهت شیدنا 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CHINA ELECTRONICS SHENZHEN COMPANY هدنزاس عجرم   VI لدم هنایار  رواپ  لماک  درب  الاک :  مان 

نطو شیدنا  ایوپ 
تس 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ASUS H110M-C لدم هنایار  دربراک  هعطق  دربردام  الاک :  مان 

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

نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم  نج  نش  هدنزاس  عجرم   HP یتراجت مان   GB 300 تیفرظ  SSD لدم لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
ماس هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   S24RF625 لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

کینورتکلا
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنوش اضماو  رهم  دیاب  ءاهب  مالعتسا  یتسویپ  تاحفص  یمامت  ینف ) تاصخشم  یتسویپ  لیاف  دشاب ( امرفراک  هتساوخ  قباطم  دیاب  تاعطق  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ .دشاب تسویپ  یتساوخرد  کرادم  و 

7515988338 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ردنب  یرادرهش  یراولد  یلع  سیئر  هکلف  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350071-077  ، 33340571-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناگزمره ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا -  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

24MP400 یج لا  چنیا  روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030651000054 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  بعشروما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
24MP400 یج لا  چنیا  روتینام 24  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  20 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تمیق  هدنهداهنشیپ  دهعت  رد  هدهع و  هب  هام  یتناراگ 36  بصن و  لمح و  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  بعش ،  روما  هرادا  شخپوراد -  نابایخ  تلاسر و  هارراهچ  نیب  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915868358

33669898-076  ، 33669890-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669890-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2424MP400MP400 یجیج   لالا   چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 147147
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تفت یتشهب  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 10 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش  هعلاطم  امتح  تسویپ  لیاف 

هرامش 09134538022 اب  یگنهامه 
1101091755000057 زاین :  هرامش 

تفت یتشهبدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رتسگ مینست  هدننک  هضرع  عجرم   EDAN یتراجت مان   CADENCE لدم ولقود  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

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

تفت رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8991683117 یتسپ :  دک  تفت ،  تشهب  دیهش  ناتسرامیب  تفت  تفت ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32633001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32632052-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  رهشکین  نمهب  ناتسرامیب 22   :: 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 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولقود ولقود روتینام   روتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 148148

گنیروتینام گنیروتینام ekgekg  لباک لباک -- nibpnibp  گنلش گنلش وو   فاک   فاک -- pecpec وو تداعس   تداعس یاهروتینام   یاهروتینام spo2spo2 هکیتود   هکیتود بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 149149
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تداعس روتینام  تهج  گنیروتینام  ekg لباک -nibp گنلش فاک و  -pecتداعس و یاهروتینام  spo2 هکیتود بورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب 09153453801 یم  هدنشورف  اب  لمح  هنیزهو  ههام  تخادرپددع 3 5

1101093538000243 زاین :  هرامش 
رهشکین نمهب  ناتسرامیب 22 هدننک :  رازگرب 

نایناریا زیهجت  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   MAICUFF یتراجت مان  یتایح  مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  دربراک   TPU-NIBP لدم گنلش  کت  لاسگرزب  فاک  الاک :  مان 
XUZHOU MAICUFF TECHNOLOGY هدنزاس عجرم 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نایناریا زیهجت  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   MED LINKET یتراجت مان   VE008BNI لدم  HELIGE فارگویدراکورتکلا هاگتسد  هکت  کی  لباک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
SHENZHEN MED-LINK هدنزاس عجرم   OEM-S1425A لدم یتایح  مئالع  گنیروتینام  دربراک   m 1 زیاس  SPO2 لاسگرزب ینوکیلس  بورپ  الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ELECTRONICS TECH CO.LTD
ددع 10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
SHENZHEN MED-LINK هدنزاس عجرم   S0010F-S لدم یتایح  مئالع  گنیروتینام  دربراک   cm 95 زیاس  SPO2 لافطا ینوکیلس  بورپ  الاک :  مان 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ELECTRONICS TECH CO.LTD
ددع 3 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   REE0011EI هسانش دک  یکشزپ  یبلق  گنیروتینام  هاگتسد   FUKUDA ME EKG,10LD رامیب لباک  الاک :  مان 

BEIJING RONGRUI CENTURY SCI AND TECH CO. LTD هدنزاس عجرم 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
رهش کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9865617338 یتسپ :  دک  نمهب ،  ناتسرامیب 22  رهشکین  ناتسرهش  رهش ،  کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35232348-054  ، 35232349-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35232346-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  روتینام  هارمه  هب  لماک  رتویپماک  سیک  تاعطق  هعومجم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000590 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یلودبع ریما  هدنزاس  عجرم  یلودبع  ریما  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  اوآ  هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
گیتا یتراجت  مان  اب  گنتات  کینورتکلا  یتعنص  هورگ  زا   LM2230WT لدم  in 22 یگنر  LCD روتینام الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  دات  دروم  ود  هرامش  تسویپ  تاعطق  نتشادن  تروص  رد  دشاب و  یم  کی  هرامش  تسویپ  اب  تمیق  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ناگزمره  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سابعردنب  لیوحت  لحم  هدننک و  نمات  هدهع  هب  لاسرا  لمح و  هنیزه 

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط روتینام   روتینام هارمه   هارمه هبهب   لماک   لماک رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 150150
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نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا   - دشابیم زاین  دروم  چنیا  زیاس 19  طقف  طقف و  یناریا -  -  HDMI تروپ اب   LED چنیا روتینام 19  هاگتسد   40 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم

1101004961000059 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رابت ناملس  باهولادبع   WV-LW1900 لدم  in 19 هنایار روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب الاک  لاسرا  دامرف - .  یراددوخ  روتینام  رتالاب  یاهزیاس  نداد  تمیق  زا  تسا  - یمازلا  ربتعم  یتناراگ  هئارا  دوش -  لیمکت  تسویپ  یاهلیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم هدنشورف  هدهع 

1581746111 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  کالپ 212 یسوساج  هنال  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88381743-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88381756-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

pb278qv روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004547 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وسارف هنایار  عیانص  هدنزاس  عجرم  وسارف  هنایار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  سوسیا  یتراجت  مان   VG27VQ لدم  in 27 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب تسویپ  لیاف  رد  حرش  قبط  اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32309175-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HDMIHDMI تروپ   تروپ اباب     LEDLED  چنیا چنیا   1919 روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   4040 ناونع : : ناونع 151151

pb278qvpb278qv  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 152152

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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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ 45  * دامن یراذگراب  دیشاب و  هتشاد  کیتامروفنا  یاروش  یهاوگ  امتح   * دوش همیمض  روتکاف  شیپ  امتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  * هزور

1201030577000340 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  یاه  هناخوراد  هدننک :  رازگرب 

چنیا روتینام 20  هاگتسد   11 - 
 HP 15 A رتنیرپ هاگتسد   6

تنامض
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  17 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات زا  مادک  ره  ور  رادیرخ  فرط  زا  قوف  طیارش  هچنانچ   * دننک هعلاطم  یراذگ  تمیق  زا  لبق  ناگدننک  نیمات   * دوش تکرش  دک  ناریا  اب 2  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ناگدننک  نیمات  هدهع ی  هب  نایز  ررض و  فذح و  دیرخ  زا  دنشاب  هتشادن  ناگدننک 

1585713116 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هقبط  کالپ 41  متفه  نابایخ  شبن  یزاریش  یازریم  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88849016-021  ، 88343605-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88343605-021 :: 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

یتارباخم6040721 یاه  سیورس  یرون و  ربیف  هکبش  تهج  گنیروتینام  تاموزلم  هحفص 69)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6040832(NST) گنیروتینام لاتف  هحفص 113)دغاک  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6041162 تسیل  قبط  ربتعم  یتناراگ  اب  هحفص 113)رتویپماک  روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک6041218 متسیس  لماک  هحفص 113)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

604129724MP400 یج لا  چنیا  هحفص 113)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

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

ولقود6041347 روتینام  لاتف  هحفص 113)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6041387 قاتا  هژورپ  هحفص 14)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

رتنیرپ رتنیرپ چنیا -  -  چنیا   2020 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 153153

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

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

گنیروتینام6041534 ekg لباک -nibp گنلش فاک و  -pecتداعس و یاهروتینام  spo2 هکیتود هحفص 113)بورپ  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6041636 تاصخشم  قبط  روتینام  هارمه  هب  لماک  رتویپماک  سیک  تاعطق  هحفص 113)هعومجم  روتینام  ( روتینام

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

6041747HDMI تروپ اب   LED چنیا روتینام 19  هاگتسد  هحفص 113)40  روتینام  ( روتینام

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

6041821pb278qv هحفص 113)روتینام روتینام  ( روتینام

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

رتنیرپ6041858 چنیا -  هحفص 113)روتینام 20  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

لاتیجید6040755 هتسب  رادم  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6041700 تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد  هحفص 69)بصن 11  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6041724 یاه  نیبرود  یا و  هنایار  هکبش  ینابیتشپ  یرادهگن و  ، سیورس اهب  هحفص 69)مالعتسا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هلکسا6041908 رتفد  هتسبرادم  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cp5225 یپ چا  یگنر  رتنیرپ  رنوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001186000306 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  4 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوب دهاوخ  هام  دودح 2  رد  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  ددع  گنر 1  ره  زا  گنر   4 دشاب .  لانیجروا  یتناراگ و  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شیوداپ6040556 سوریو  یتنآ  ینابیتشپ  بصن و  هحفص 16)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اراک و6040703 یاه  چیئوس  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن   up grade لماش چیئوس  یرازفا  مرن  تامدخ 
گنیلانگیس لیدبت 

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هربراک6040940 سوریو 10 هحفص 16)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دک6040947 ناریا   ( هدنشورف فرط  زا  یتناراگ  یاراد   ) تیگ سراپ  هاگتسد  یرازفا  مرن  هتسب  دیرخ 
 . تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دادعت  دیرخ و  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم 

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6041214M.R.S یکشزپ کرادم  نکسا   DVD رازفا مرن  هحفص 16)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ییایرد6041220 یاه  هشقن  اب  هارمه   NaviPro رازفا مرن  هحفص 16)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6041264cp5225 یپ چا  یگنر  رتنیرپ  هحفص 123)رنوت  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

604129724MP400 یج لا  چنیا  هحفص 113)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

cp5225cp5225 یپیپ   چاچا   یگنر   یگنر رتنیرپ   رتنیرپ رنوت   رنوت ناونع : : ناونع 154154
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6041391axigen رورس لیمیا   up grade هلاسکی سنسیال  ددع  هحفص 16)کی  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نایانیبان6041662 تیاس  هحفص 16)یحارط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو6041834 یتنآ  سنسیال  هحفص 16)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6041902( اماگ  ) تاعالطا یروانف  تامدخ  ناوخشیپ  رازفا  مرن  هحفص 16)یناسرزورب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6042219 مرن   Update,site audit ماجنا تیعضو  حالصا  هناریگشیپ PM و  یرادهگن  ماجنا 
تکرش  IFARS و IPM

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( 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

هاگدورف6040525 یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هارو  بصن   ، هحفص 14)لیمکت هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نامتخاس6040583 یریوصت  تراظن  هناماس  لاقتنا  یزاس و  هحفص 69)ادج  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6041671( تسویپ لیاف  قبط  یریوصت (  تراظن  یاه  نیبرود  یرادهگن  هحفص 54)ینابیتشپ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هحفص 69)سنسیال6041910 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعمب یتناراگو  تنامض  یاراد  دیامن   EB-X06 لدم روتکژوپ  وئدیو  هاگتسد  کی  درادرظن  رد  یکشزپ  مولع  هاگشناد  مالساب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دک  ناریا  انمض  دشاب  تکرش 

1101092146000022 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

جرب زربلا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  نوسپا  یتراجت  مان   EB-X6 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

انمض دشاب  تکرش  ربتعمب  یتناراگو  تنامض  یاراد  دیامن   EB-X06 لدم روتکژوپ  وئدیو  هاگتسد  کی  درادرظن  رد  یکشزپ  مولع  هاگشناد  مالساب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رف سامت  نیتم  لا  بیبح  یاقآ  هرامش 09183446419  دشابیم  هباشم  دک  ناریا 

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

32227134-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227136-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربتعمب ربتعمب یتناراگو   یتناراگو تنامض   تنامض یاراد   یاراد دیامن   دیامن   EB-X06EB-X06 لدم   لدم روتکژوپ   روتکژوپ وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد کیکی   درادرظن   درادرظن ردرد   یکشزپ   یکشزپ مولع   مولع هاگشناد   هاگشناد مالساب   مالساب ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا انمض   انمض دشاب   دشاب تکرش   تکرش

155155
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ناجنز هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش 09122426557 همیمض  روتکاف  شیپ   E8-49 نوسپا لدم  روتکژورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003798000250 زاین :  هرامش 

ناجنز هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دوش 09122426557 همیمض  روتکاف  شیپ   E8-49 نوسپا لدم  روتکژورپ  وئدیو  - 

یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  4 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  تخادرپ  ههامکی  نا  غلبم  هطوبرم  لوئسم  دیئات  زا  سپ  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  هاگشناد  ات  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4537138791 یتسپ :  دک  ناجنز ،  هاگشناد  هاگشناد -  راولب  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33052226-024  ، 33052309-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32283252-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژورپ وئدیو  ظفاحم  سکاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090918000168 زاین :  هرامش 

تفریج هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  3 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تفریج هاگشناد  رد  لیوحت  دعب  یراک  زور  تخادرپ 15  روتکاف  هئارا  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپ  زین  ظفاحم  سکاب  ریوصت  زاین ، هب  خساپ  تروص  رد 

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

41233000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43347065-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 156156

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو ظفاحم   ظفاحم سکاب   سکاب ناونع : : ناونع 157157
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(( 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

نیار شرورپ  شزومآ و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6041675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژورپ وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030145000002 زاین :  هرامش 

نیار شرورپ  شزوما و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ  لیاف  قبط  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  14 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
نامرک نامرک ،  لیوحت :  لحم 

داد رارق  رظان  دات  ، داد رارق  دقع  زا  سپ  تخادرپ   - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  نیار  هقطنم  شرورپ  شزومآ و  هرادا  رابنا  ات  الاک  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریزپ  یم  تروص  یرادا  لحارم  ماجنا  دنس و  میطنت  مالقا ،  لیوحتو 

7681643911 یتسپ :  دک  سردم  ، راولب  ییادتبا  نیار  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33760584-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33760775-034 :: 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

دیامن6041303  EB-X06 لدم روتکژوپ  وئدیو  هاگتسد  کی  درادرظن  رد  یکشزپ  مولع  هاگشناد  مالساب 
دشابیم هباشم  دک  ناریا  انمض  دشاب  تکرش  ربتعمب  یتناراگو  تنامض  یاراد 

هحفص 125) روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

روتکژورپ6041509 هحفص 125)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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