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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 13  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 18

140 1140 1 یدید     2222 هبنشجنپ   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   2هکس 12 ,490 , 0002 12 ,490 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما405,540405,540رالد تاراما مهرد   11مهرد 1 ,8201 1 1 ,820

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   199,480هکس , 000199,480 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس284,200284,200رالد سیئوس کنارف   441کنارف ,2 00441 ,2 00

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 12هکس 1 , 000 , 00012 1 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع307,800307,800رالد ناتسبرع لایر   109,8لایر 10109,8 10

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 78هکس ,000 , 00078 ,000 , وروی000 442وروی ,330442 ژورن330, ژورن نورک   41نورک , 10041 , 100

رایع رایع   1818 یالط   190یالط ,630 , 000190 ,630 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   500دنوپ ,670500 نپاژ670, نپاژ نینی   دصکی   ,313,000313دصکی 000

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
((6363))

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

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

زا 72 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 5  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 5  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 36

( یهگآ دادعت 0  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 42

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 43

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) its  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

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

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

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

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

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

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

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

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

زا 72 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

( 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 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

( 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 12  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

( یهگآ دادعت 9  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

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

( یهگآ دادعت 4  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 61

( یهگآ دادعت 4  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

( یهگآ دادعت 2  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

( یهگآ دادعت 6  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

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

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

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

زا 72 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناسارخ یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

kstp.ir :: عبنم :: 1401/11/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیون یاه  یروانف  رب  ینتبم  یکشزپ  تاموزلم  یناسروراد و  نیون  یاه  هناماس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.honam.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش6140812 یریوصت  شیاپ  هناماس  یارجا  هحفص 9)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

هدرپس ذخا  اب  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHD-0109049-T20 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویارد دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.BAORCO.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیون نیون یاه   یاه یروانف   یروانف ربرب   ینتبم   ینتبم یکشزپ   یکشزپ تاموزلم   تاموزلم وو   یناسروراد   یناسروراد نیون   نیون یاه   یاه هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 11

ویارد ویارد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 72 ھحفص 5 
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سابعردنب تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرپس ذخا  اب   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHD-0109049-T20 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6141501 :: هرازه هرازه 1401/11/05دکدک    : ءاضقنا خیرات   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ویارد دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001578000020 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما حبص   :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 14  ات   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6141550 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  تعاس 12   - 1401/11/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یلرتنک تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 2 یرادا  نامتخاس  بنج  یجراخ  لانیمرت  یوربور  دهشم  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  هناخریبد   :: سردآ سردآ

مان تبث  رتفد  :: 33108800 و 0513340001-7 و 27313131  نفلت نفلت
88969737-85193768

www.setadiran.ir :: 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

ویارد ویارد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

یلرتنک یلرتنک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

هدرپس ذخا  اب   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHD-9909057-T20 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6141231 :: هرازه هرازه 1401/11/11دکدک    : ءاضقنا خیرات   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  روتینام  دیرخ  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

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

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

هدرپس ذخا  نودب   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHP-9627009008-T20 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6140787 :: هرازه هرازه 1401/11/11دکدک    : ءاضقنا خیرات   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  لباک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

یرون یرون ربیف   ربیف لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

یا هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/18 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم خروم 10/11/1401عبنم هبنش  ود  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140866 :: هرازه هرازه خروم 11/11/1401دکدک   هبنش  هس  زور  حبص  تعاس 10   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ ناتسا  رایس  زاف 8  لوا  هارمه  دیدج  یاهتیاس  یزادنا  هار  بصن و  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6140916 تراظن  یاه  نیبرود  طابترا  یرارقرب  تهج  یرون  ربیف  یشک  لباک  یرافح و  هحفص 9)تایلمع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لوا لوا هارمه   هارمه دیدج   دیدج یاهتیاس   یاهتیاس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 77

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

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

2001091015000040 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6141221 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تایلمع لماک  یارجا  حلاصم و  هیلک  نیمات  هیهت و  هک  بانب  رهش  یدورو  رد  ییوگ  دمآ  شوخ  ولبات  ددع  کی  یزادرپرون  بصن و  تخاس ،  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب  یم  راکنامیپ  هدهع  رب  دصات ) رفص  )

یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  بانب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یارجا حلاصم و  هیلک  نیمات  هیهت و  هک  بانب  رهش  یدورو  رد  ییوگ  دمآ  شوخ  ولبات  ددع  کی  یزادرپرون  بصن و  تخاس ،  لماش  تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

.دشاب  یم  هصقانم  یتسویپ  دانسا  رد  رظن ) دروم  ولبات  ) هژورپ هیلوا  یاهدروآرب  حرط و  لیاتد  .دشاب  یم  راکنامیپ  هدهع  رب  دصات ) رفص   ) تایلمع لماک 
4,053,417,020 یلام :  دروآرب 

 200,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   350,000,000 نیمضت :  غلبم 

کناب دزن  بانب  یرادرهش  هرامش 3100003221003  هدرپس  باسحب  یدقن  تروصب  ار  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  غلبم  دنناوت  یم  نارگ  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 
هب تاداهنشیپ  ییاشگزاب  خیرات  زا  لبق  ات  ار  یزیراو  هدرپس  شیف  ای  همان  تنامض  لصا  یواح  فلا  تکاپ  تسیاب  یم  نارگ  هصقانم  انمض  دنیامن  زیراو  یلم 

.دنیامن  تفایرد  دیسر  لیوحت و  یرادرهش  هناخریبد 
14:30 تعاس : 1401/12/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

بانب یرادرهش  هر - ) ) ینیمخ ماما  نابایخ  بانب -  ناتسرهش  یقرش - ناجیابرذآ   ، 5551897635 یتسپ :  دک  بانب ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
041 نفلت 37722010 - 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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  1313   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهش رهش یدورو   یدورو ییوگ   ییوگ دمآ   دمآ شوخ   شوخ ولبات   ولبات یزادرپرون   یزادرپرون وو   بصن   بصن تخاس ،  ،  تخاس ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004572000087 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:30عبنم تعاس :   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140355 :: هرازه هرازه :: 1401/11/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یاهروحم حطس  رد  تسویپ  ینف  تاصخشم  تامازلا و  قباطم  یا  هداج  یریوصت  تراظن  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
نارهت ناتسا  یتالصاوم 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,544,825,000 نیمضت :  غلبم 

09:00 تعاس : 1402/02/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناحیروبا هاگتسیا  یناقاخ  هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنوامد  نابایخ  نارهت   ، 1647815981 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا 

:: 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

مشق دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

27-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ داصتقا   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140362 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک   سر   - 1401/11/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مشق هریزج  حطس  رد  لیردراگ  بصن  هیهت و  ریمعت  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  31/386/922/215 دروارب :

یسمش  هام   6 ارجا :  نامز  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یربارت  هار و  هبتر 5  لقادح 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   1/600/000/000 نیمضت : 
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   5/000/000 دیرخ : 

7951617444 یتسپدک نویسیمک -  هناخریبد  اهدادرارق -  یقوقح و  روما  تیردیم  نمهب -  ردنب  هلکسا  مشق -  هریزج   :: سردآ سردآ

07635252150 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

07635241706 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 99

لیردراگ لیردراگ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ریمعت   ریمعت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004572000086 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:30عبنم تعاس :   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140376 :: هرازه هرازه :: 1401/11/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نک  روحم  کولب )  دراگ  یگنس (  لئاح  راوید  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نک روحم  کولب )  دراگ  یگنس (  لئاح  راوید  تایلمع  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,887,437,247 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1402/02/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناحیروبا هاگتسیا  یناقاخ  هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنوامد  نابایخ  نارهن   ، 1647815981 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا 

:: 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

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

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

2001003205000146 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140581 :: هرازه هرازه :: 1401/11/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلصفم  یسرجوین  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یلصفم  یسرجوین  بصن  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
9,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   450,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:10 تعاس : 1402/02/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم کولب )  )  کولب دراگ   دراگ یگنس (  (  یگنس لئاح   لئاح راوید   راوید تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 111 1

یلصفم یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 72 ھحفص 11 
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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005140000157 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140586 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدج ) حرط   ) قح هار  یوک  یرتم  هناهد 8  ود  سکاب  ددع  بصن 124  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دیدج ) حرط   ) قح هار  یوک  یرتم  هناهد 8  ود  سکاب  ددع  بصن 124  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
46,000,232,500 یلام :  دروآرب 

لایر   2,301,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/05/16 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دور هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ ، کچوکازریم  راولب   ، 8176633751 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  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

ناتسغاب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تقوهرامش نایاپ  ات  هبنشجنپ  خروم 1401/10/29  زا   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/11/03 یرادا 

ناریا  :: عبنم زورعبنم خروم 1401/11/3  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هبنشجنپ

6140812 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  خیرات 1401/11/16  رد   - 1401/11/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسغاب  رهش  یریوصت  شیاپ  هناماس  یارجا  دیرخ و  هژورپ  ناوخارف  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدوزفا شزرا  رب  تایلام  ینوناق و 9 % تاروسک  هیلک  اب  لایر  فقس 312.000.000.000  ات  دادرارق  دروآرب  غلبم 

یهاوگ کیتامروفنا و  یاروش  یرتویپماک  یاهتکرش  یدنب  هقبط  حرط  رد  هبتر 2  لقادح  ندوب  اراد  طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا  زا  هلیسو  نیدب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیآ یم  لمع  هب  توعد  هصقانم  رد  تکرش  تهج  اتفا )  ) ربتعم همان 

دشاب  یمناتسغاب  یرادرهش  شریذپ  دروم  یکناب  ربتعم  همانتنامض  یدقن و  زیراو  تروص  هب  هک  لایر  هصقانم 15.600.000.000  رد  تکرش  هدرپس 
کینورتکلا  تروص  هب  دابآ  مداخ  هبعش  یلم  کناب  دزن  یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  هک  دشاب  یم  لایر  غلبم 3.500.000  دانسا  تمیق 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  همانزور  رد  یهگا  تبون  ود  پاچ  هنیزه 

اهدادرارق روما  ناتسغاب  یرادرهش  یلصا  مود  هلال  نابایخ  جع )   ) رصعیلو راولب  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  ناتسغاب  رایرهش  شردآ   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir baghestan.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتم یرتم   88 هناهد   هناهد ودود   سکاب   سکاب ددع   ددع   124124 بصن   بصن ناونع : : ناونع 1313

رهش رهش یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ 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 72 ھحفص 12 
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نارهت رهش  یسدنهم  ینف و  رواشم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوردوخ  GPR اههار و یزاسور  تیعضو  هزیناکم  تشادرب  تازیهجت  حلاصم و  تمواقم  کیزیفوئژ  تازیهجت  اههاگتسد و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر همان 27.500.000.000  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: moshaver.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هقطنم 15  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

106-401/104 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگاعبنم جرد  خیرات  زا  زور  رثکادح 10   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دجاو یقوقح  صاخشا  زا  هلیسونیدب  .دیامن  راذگاو  یصوصخ  شخب  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لیذ  هحورشم  تایلمع  یارجا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیآیم لمع  هب  توعد  هصقانم  رد  تکرش  تهج  طیارش 

هقطنم 15 حطس  رد  یرادا  یاهنامتخاس  یزاسزاب  تمرم و  تایلمع  - 
هقطنم  حطس  رهش  رواخ  هنایاپ  سایقم و  کچوک  یاه  هژورپ  هخرچود  ریسم  نارواخ ، لانیمرت  رباعم  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  -

سایقم کچوک  هقطنم  حطس  خرچود و  ریسم  رباعم  نارواخ   ، نماث  ، هنایاپ رواجم  رباعم  نارواخ ، لانیمرت  سوبوتا  هاگتسیا  هانپرس  تمرم  بصن و  هیهت  -

هقطنم 15  یرادرهش  مان  هب  دک 233  هیرسفا  هار  هس  هبعش  رهش  کناب  دزن  باسح 1004493531  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنراد  ار  تاصقانم  رد  تکرش  دصق  هک  لاعف  هژورپ  دقاف  ناراکنامیپ  زا  هتسد  نآ  دشاب و  یم  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا 

دشاب یم  هصقانم  ناگدنرب  هدهعب  یهگا  جرد  هنیزه 

نامتخاس جیسب  نادیم  هب  هدیسرن  نارواخ  نابایخ  رد  عقاو  هقطنم 15  یرادرهش  هناخریبد  تاداهنشیپ  لوبق  لحم  اهدادرارق و  روما  دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
ود  هرامش 

:: نفلت :: tehran.ir business.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییوردوخ ییوردوخ   GPRGPR وو   اههار   اههار یزاسور   یزاسور تیعضو   تیعضو هزیناکم   هزیناکم تشادرب   تشادرب تازیهجت   تازیهجت وو   حلاصم   حلاصم تمواقم   تمواقم کیزیفوئژ   کیزیفوئژ تازیهجت   تازیهجت وو   اههاگتسد   اههاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

هاگتسیا هاگتسیا هانپرس   هانپرس تمرم   تمرم وو   بصن   بصن هیهت   هیهت -- لانیمرت لانیمرت رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت  - - یرادا یرادا یاهنامتخاس   یاهنامتخاس یزاسزاب   یزاسزاب وو   تمرم   تمرم تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
سوبوتا سوبوتا

1616

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

هیحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

948-1401  - 921-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14:15  ات  رثکادح   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناحبس  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون  ربیف  هکبش  هب  دنمشوه  هناماس  یریوصت و  تراظن  یاه  نیبرود  طابترا  یرارقرب  تهج  یرون  ربیف  یشک  لباک  یرافح و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  24/044/850/000 دروارب : 

یسمش هام   12 دادرارق :  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصارد  جردنم  لایر   1/203/000/000 نیمضت : 

هبتر 5 لقادح  اب  یکیتامروفنا  یاهتکرش  تیحالص  زارحا  یدنب و  هبتر  یهاوگ 
.ددرگ یم  درتسم  اه  هدرپس  تروصنیا  رد  دشابیم  راتخم  اهداهنشیپ  مامت  ای  کی  در  رد  یرادرهش 

.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهعب  یهگآ  هنیزه 

اهدادرارق دحاو  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  تیاده  یتاقبط  گنیکراپ  مراهچ  هقبط  تیاده  نابایخ  شبن  بالقنا  نابایخ  زاریش -   :: سردآ سردآ

یلخاد 143 و 1456  32304618 :: نفلت :: - www.setadiran.ir- vendor.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو
https://shaffaf.shiraz.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001003205000147 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140925 :: هرازه هرازه :: 1401/11/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدیشروخ  یقرب  یکیفارت  مئالع  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یدیشروخ  یقرب  یکیفارت  مئالع  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
12,498,600,000 یلام :  دروآرب 

لایر   625,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:10 تعاس : 1402/02/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود طابترا   طابترا یرارقرب   یرارقرب تهج   تهج یرون   یرون ربیف   ربیف یشک   یشک لباک   لباک وو   یرافح   یرافح تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1717

یدیشروخ یدیشروخ یقرب   یقرب یکیفارت   یکیفارت مئالع   مئالع تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

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

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

زا 72 ھحفص 14 
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زاریش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع هصقانم  هیحالصا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

زاریش 947-1401  915-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14/15هرامش  - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم تعاس 11عبنم  - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140982 :: هرازه هرازه تعاس 14/15دکدک    - 1401/11/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهروسنس یارجا  دنمشوه و  ریغ  دنمشوه و  یهدنامرف  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ و  بصن و  تایلمع  هصقانم  صوصخ  رد  یهگآ : : *** یهگآ حرش   حرش
دناسر یم  عالطا  هب  هدش  پاچ  بونج  ربخ  همانزور  رد  خیرات 1401/10/20  رد  هک  رهش  حطس  نز  کمشچ  یاه  غارچ  رادغارچ و  تاعطاقت  ینارمع  تایلمع  یئاقلا و 

.دشاب  یم  لایر  هیلوا 32.090.000.000  دروآرب  غلبم 
یهگآ 1440213  هسانش 

زاریش یرادرهش  للملا  نیب  روما  تاطابترا و  لک  هرادا 

تاعطاقت ینارمع  تایلمع  یئاقلا و  یاهروسنس  یارجا  دنمشوه و  ریغ  دنمشوه و  یهدنامرف  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ و  بصن و  تایلمع 
رهش حطس  نز  کمشچ  یاه  غارچ  رادغارچ و 

لایر  دروارب 33/585/844/000  غلبم 
هام دادرارق 12  تدم 

هناماس 2001096688000370  یهگا -  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1.605.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تازیهجت تاسیسات و  لقادح 5 

زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  تیاده  یتاقبط  گنیکراپ  مراهچ  هقبط  تیاده -  نابایخ  یادتبایمطاف  ریشم  بالقنا -  نابایخ  زاریش ،   :: سردآ سردآ

یلخاد 149  32304618 :: نفلت :: https://shaffaf.shiraz.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو یئاقلا   یئاقلا یاهروسنس   یاهروسنس یارجا   یارجا وو   دنمشوه   دنمشوه ریغ   ریغ وو   دنمشوه   دنمشوه یهدنامرف   یهدنامرف یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   بصن   بصن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
رهش رهش حطس   حطس نزنز   کمشچ   کمشچ یاه   یاه غارچ   غارچ وو   رادغارچ   رادغارچ تاعطاقت   تاعطاقت ینارمع   ینارمع تایلمع   تایلمع

1919

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

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

زا 72 ھحفص 15 
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زاوها یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090723000160 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6141317 :: هرازه هرازه :: 1401/11/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادهار  هینبا و   5 زاین = دروم  هبتر  لقادح  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  زاوها  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یکیفارت  یاهولبات  نویسادنوف  ثادحا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
91,629,537,540 یلام :  دروآرب 

 3,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   4,582,477,000 نیمضت :  غلبم 

13:00 تعاس : 1402/02/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش هرامش 3  نامتخاس  ینوناق  یکشزپ  بنج  بالقنا  نابایخ  زاوها   ، 6134973493 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  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

ییاجر دیهش  هسسوم  ص - )  ) ایبنالا متاخ  یگدنزاس  هاگرارق   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناجنز ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش دانسا  تشگزاب  تفایرد و   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم :: 1401/11/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6141473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزارخ دیهش  ینادمه  دیهش  یاههارگرزب  لاصتا  هژورپ  رد  یلنوت  بلاق  دیرخ  تایلمع  یراپس  نورب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  پاچ  هنیزه  لایر -  نیمضت 1.350.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نابایخ مشیربا -  هچوک  یاهتنا  ناراهب -  نابایخ  شترا -  نابایخ  تارباخم -  نابایخ  زامن -  نادیم  رهشمالسا -  نارهت -  سردآ  هب  هصقانم  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
اهنامیپ روما  تیریدم  هدیکرا 16 -  هچوک  یاهتنا  دیحوت - 

رفدار یاقا   09126614846 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهش رهش حطس   حطس ردرد   ریسم   ریسم یامنهار   یامنهار یکیفارت   یکیفارت یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   نویسادنوف   نویسادنوف ثادحا   ثادحا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2020

اههارگرزب اههارگرزب لاصتا   لاصتا هژورپ   هژورپ ردرد   یلنوت   یلنوت بلاق   بلاق دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع یراپس   یراپس نورب   نورب 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 72 ھحفص 16 
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هیامرس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات  یهگآ  جرد  نامز  زا   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ید 1401 خروم 28  هبنشراهچ 

sbank.ir :: عبنم خروم 3عبنم هبنشود  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
نمهب 1401

6140462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن راذگاو  حالصیذ  یاه  تکرش  هب  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  دوخ  بعش  زا  یخرب  یقرب  هرکرک  بصن  هیهت و  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هیامرس کناب  دزن  هصقانم  رد  تکرش  هوجو  یرادباسح -  هرادا   » مان هب  باسح 170-11-1-10  هب  لایر  غلبم 5/000/000  هب  یزیراو  شیف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاکرادت هرادا  لوا ، هقبط  هیامرس ، کناب  یزکرم  تارادا  نامتخاس  کارا ، نابایخ  شبن  یناقلاط ، هارراهچ  زا  رتالاب  ینرق ، دبهپس  دیهش  نابایخ  نارهت ، سردآ :  :: سردآ سردآ
تامدخ و 

021-84245206 یهلا - ) حیبذ  یاقآ   ) 021-84245229 سامت : هرامش   :: نفلت نفلت
( رتفد )

:: 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

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001578000020 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140687 :: هرازه هرازه :: 1401/11/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلرتنک  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یلرتنک تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1402/02/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

داژن یمشاه  دیهش  هاگدورف   ، 9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یلرتنک6141550 هحفص 5)تازیهجت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

دوخ دوخ بعش   بعش زازا   یخرب   یخرب یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2222

یلرتنک یلرتنک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6140355 تراظن  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 9)دیرخ ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رهش6140812 یریوصت  شیاپ  هناماس  یارجا  هحفص 9)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت6140916 تراظن  یاه  نیبرود  طابترا  یرارقرب  تهج  یرون  ربیف  یشک  لباک  یرافح و  هحفص 9)تایلمع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هظحالم  تسویپ  افطل  نامزاس و  یاهرامآ  هب  ناعفنیذ  یسرتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001120000078 زاین :  هرامش 

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

دروم 1 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

QLIK ViewQLIK View رازبا   رازبا اباب   دافتسا   دافتسا اباب   یرامآ   یرامآ دروبشاد   دروبشاد   55 یحارط   یحارط تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2424

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هناولیس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140801 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بایغ روضح و  هاگتسد  رتور و  مدوم  تنیوپ و  سسکا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090704000009 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  هناولیس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
شلیشوبا نسحم  هدننک  هضرع  عجرم   TP LINK یتراجت مان   TL-WR740N لدم هکبش  تنیوپ  سسکا  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   SITECOM یتراجت مان   WL-351 لدم تروپ  سسکا 4  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
رازفا زیلاپ  هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI هدنزاس عجرم   VIRDI-4000 لدم یتشگنا  رثا  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن لاسرا  یراذگراب و  لیمکت  زا  دعب  هظحالم و  ار  یتسویپ  تساوخرد  گرب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5741133596 یتسپ :  دک  هناولیس ،  یرادرهش  ماما  نابایخ  هناولیس  رهش  دنب  هداج  هیمورا  ناتسرهش  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32429474-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32429446-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بایغ بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد وو   رتور   رتور مدوم   مدوم وو   تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 72 ھحفص 19 
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش 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   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6140924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هژاریت )  ) افش  HIS هب (ع ) اضر ماما  ناتسرامیب  هاگشیامزآ  یاه  هاگتسد  لاصتا  تساوخرد  ینف  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راک مامتا  زا  سپ  هام  کی  تخادرپ 

1101000257003458 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگن ظاحل  هدوزفا  شزرا  تایلام 

دیریگب سامت  نایناخ  لآ  مناخ   it دحاو یلخاد 175  هرامش 05832228111  اب  رتشیب  تاحیضوت  لاوس و  نتشاد  تروص  رد 

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32228111-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها روپاش  یدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nt.ajums.ac.ir :: عبنم :: 1401/10/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها یکشزپ  مولع  هاگشناد  یناتسرامیب  شیپ  سناژروا  یلخاد  هکبش  تازیهجت  مزاول و  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  مود  هلحرم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  دانسا 500.000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر همان 150.000.000  تنامض 

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسرامیب ناتسرامیب هاگشیامزآ   هاگشیامزآ یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد لاصتا   لاصتا تساوخرد   تساوخرد ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ناونع : : ناونع 2626

یناتسرامیب یناتسرامیب شیپ   شیپ سناژروا   سناژروا یلخاد   یلخاد هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 2727

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هحفص 21)رمارگورپ6140983 یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52458622 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/30هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PHOENIX CONTACT هلر یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PHOENIX CONTACTPHOENIX CONTACT هلر   هلر ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 72 ھحفص 21 
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RAID CONTROLLER CARD - TWO SATA PORT تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134001136 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TEKRAM یتراجت مان   TR-822 لدم  SATA RAID تروپ رلرتنک 2  تراک  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37052182-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-250-308 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6140679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهم و یلامج  یاقآ  هارمه 09167874962  هرامش  اب  یرادا  تاعالطا  بسک  تهج  رهشمرخ ) هاگورین  یلخاد (  زاگ  دیکسا  راشف  چیئوس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامرف لصاح  سامت  باطتسم  سدنهم  یاقآ  اب 09373479944  ینف  تاعالطا 

:: 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

SATA RAIDSATA RAID  تروپ تروپ   22 رلرتنک   رلرتنک تراک   تراک ناونع : : ناونع 2929

یلخاد یلخاد زاگ   زاگ دیکسا   دیکسا راشف   راشف چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030
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دزی یا  هقطنم  قرب   :: 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 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط   DCS متسیس چوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001071000123 زاین :  هرامش 

دزی یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرادهگن ریمعت و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713318 یتسپ :  دک  یتسپ 89195-656 ، ) قودنص   ) یداش کراپ  زا  دعب  وجشناد ، راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38251751-035  ، 38251752-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241826-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص 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   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6140969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154608 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
"siemens" رلرتنکرتسمورکیم یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/10/26 نایاپ :  خیرات 

:: 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

DCSDCS متسیس   متسیس چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

""s iemenss iemens "" رلرتنکرتسمورکیم رلرتنکرتسمورکیم ناونع : : ناونع 3232
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52453052 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/30هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رمارگورپ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رمارگورپ رمارگورپ ناونع : : ناونع 3333
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ناریا یلم  کناب  یزکرم  بعش  روما  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 10 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6140485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هبعش  4) نارهت یزکرم  بعش  روما  هرادا  یلم -  کناب  بختنم  بعش  رطخ  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001102000009 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  یزکرم  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هبعش 4 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنیامن  هعلاطم  تقد  اب  ار  یتسویپ  یاه  لیاف  مامت  هک  ددرگیم  تساوخرد  یمارگ  ناگدننک  نیمات  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  دامرف  لصاح  سامت  یلخاد 296 295  نفلت 02188840011  هرامش  اب  موزل  تروص  رد 

1573913313 یتسپ :  دک  نارهت ،  یزکرم  بعش  روما  هرادا  ریت  متفه  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88811545-021  ، 88840020-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88860028-021 :: 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

(( هبعش هبعش   44)) نارهت نارهت یزکرم   یزکرم بعش   بعش روما   روما هرادا   هرادا یلم -  -  یلم کناب   کناب بختنم   بختنم بعش   بعش رطخ   رطخ مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 3434
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( مهدزای 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 13 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   sanco لرتنک لنپ  تاقلعتم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000346 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نورآ هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   SANCO یتراجت مان   FB6100 لدم قیرح  ئافطا  نالعا و  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

هاگتسد 28 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم   sancosanco  لرتنک لرتنک لنپ   لنپ تاقلعتم   تاقلعتم ناونع : : ناونع 3535
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ناریا یلم  کناب  یزکرم  بعش  روما  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 10 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6140502 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هبعش  3) نارهت یزکرم  بعش  روما  هرادا  یلم -  کناب  بختنم  بعش  رطخ  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001102000010 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  یزکرم  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هبعش 3 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنیامن  هعلاطم  تقد  اب  ار  یتسویپ  یاه  لیاف  مامت  هک  ددرگیم  تساوخرد  یمارگ  ناگدننک  نیمات  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  دامرف  لصاح  سامت  یلخاد 296 295  نفلت 02188840011  هرامش  اب  موزل  تروص  رد 

1573913313 یتسپ :  دک  نارهت ،  یزکرم  بعش  روما  هرادا  ریت  متفه  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88811545-021  ، 88840020-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88860028-021 :: 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

کناب کناب بختنم   بختنم بعش   بعش رطخ   رطخ مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 11 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب هارمه  روتکاف  شیپ  - هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  - تسویپ هب  کرادم  - هباشم دک  ناریا  -hsee/876/1056/ قیرح مالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  ینف  تاصخشم 

1101092410001298 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دجم شالت  یناگرزاب  یتعنص و  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   TM100 SMOKING VACCUM لدم دود  هیوهت  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
یدجسم هریخ  ینایرآ  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم   TELEDATA یتراجت مان   FDS100 لدم قیرح  مالعا  هدنهد  رادشه  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  هب  کرادم   :: 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

45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ریالم یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نتوین تلو 400  روخ 220  روتوم  سالک 150  چنیا  یدالوف 4  یپوت  یقرب  ریش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050160000305 زاین :  هرامش 

ریالم یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ADEL-DNG100 لدم  in 4 زیاس یجنلف  لاصتا  عون  سالک 150  یناشن  شتآ  زاگ  نایرج  عطق  یقرب  ریش  زاگ و  تشن  صیخشت  یکینورتکلا  متسیس  تس  الاک :  مان 

لداع تعنص  ورشیپ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  لداع  تعنص  ورشیپ  نمیا  هدنزاس  عجرم 
تس 1 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لوئسم نفلت  .ددرگ  یرازگراب  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  امتح  .تسا  هدنشورف  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لاسرا  هنیزه.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا تسویپ  تساوخرد  / یگنهامه تهج  رفاسراپ 09381217981  تاسیسات 

6571864885 یتسپ :  دک  یضرغ ،  رتکد  ناتسرامیب  توبن  راولب  ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33346660-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33346660-081 :: 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

نتوین نتوین   400400 تلو   تلو   220220 روخ   روخ روتوم   روتوم   150150 سالک   سالک چنیا   چنیا   44 یدالوف   یدالوف یپوت   یپوت یقرب   یقرب ریش   ریش ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مهدزاود 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   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

4628 اضاقت : هرامش  ...و /) هلعش  صیخشت  دار  نشینگیا ، دار  رلیوب ( لعشم  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000547 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
سای تراجت  نسرا  هدننک  هضرع  عجرم   FLAME DETECTOR یتراجت مان   C7076F1014 لدم دود  زاگ و  روتکتد  الاک :  مان 

هاگتسد 16 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب ادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا  دامرف / هعلاطم  تقد  هب  تادنتسم  رد  رادیرخ  طیارش  افطل " یمارگ  هدنزاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( هلعش هلعش صیخشت   صیخشت دار   دار نشینگیا ، ، نشینگیا دار   دار رلیوب ( ( رلیوب لعشم   لعشم تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 3939

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  مراهچ  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6141335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CO2 cylinder 45 kg - klem valve assembly تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  یتساوخرد  یالاک  هدهاشم  تهج  دشابیم ) هباشم  دکناریا  )

1101096783000575 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

سراپ شوماخ  شتآ  ینمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ردنلیس  ایاب  یتراجت  مان   kg 12 تیفرظ ردنلیس  یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ددع 14 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاضما رهم و  همان ، هرامش  گربرس ، اب  هناگادج و  تروص  هب   ) .دشابیم یمازلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ندرک  تسویپ  خساپ ، دیئات  یسررب و  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  لاطبا  یلاسرا  خساپ  تروصنیا  ریغ  رد  تکرش ،)

7511893651 یتسپ :  دک  مراهچ ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  رهشوب -  ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31316113-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردنلیس ردنلیس یناشن   یناشن شتآ   شتآ   CO2CO2 یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6141353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش حرط   ip قیرح نالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( مالیا سرگاز  یادهش  ناتسرامیب  یتسویپ (  تسیل  قبط 

1101005429000060 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هکبش حرط   ip قیرح نالعا  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( مالیا سرگاز  یادهش  ناتسرامیب  یتسویپ (  تسیل  قبط 

تاسیسات سانشراک  اب  ییامنهار  تهج  سامت 
داژن 09188418938 لیعامسا  سدنهم 

6931831447 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  سردم -  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32246633-084  ، 33331610-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330006-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

(( مالیا مالیا سرگاز   سرگاز یادهش   یادهش ناتسرامیب   ناتسرامیب یتسویپ (  (  یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هکبش   هکبش حرط   حرط   ipip قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  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   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

OD-SM5104-TST لدم ODIN یرونربیف لاناکراهچ  هدنتسرف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
OD-SM5104-RST لدم ODIN یرونربیف لاناکراهچ  هدنریگ 

1101001105003072 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایار شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   ODIN یتراجت مان   OD-SM5104-ST لدم  RS485 یاتید اب  ربیف  هب  ویدیو  لاناک  راهچ  هدنریگ  هدنتسرف و  لدبم  الاک :  مان 
ریوصت

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

شیوپ هدننک  هضرع  عجرم   ODIN یتراجت مان   OD-SM5104/422D-ST لدم  RS422 یاتید اب  ربیف  هب  ویدیو  لاناک  راهچ  هدنریگ  هدنتسرف و  لدبم  الاک :  مان 
ریوصت نایار 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامنرکذ یلاسراروتکاف  شیپرد  هدش  هئارا  یالاکدنربو  تاصخشم  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
02161640913 یگنهامه نفلت 

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61640042-021  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/18 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kz.tci.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ ناتسا  رایس  زاف 8  لوا  هارمه  دیدج  یاهتیاس  یزادنا  هار  بصن و  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RS485RS485 یاتید   یاتید اباب   ربیف   ربیف هبهب   ویدیو   ویدیو لاناک   لاناک راهچ   راهچ هدنریگ   هدنریگ وو   هدنتسرف   هدنتسرف لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 4242

لوا لوا هارمه   هارمه دیدج   دیدج یاهتیاس   یاهتیاس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4343
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( مهدزای 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 13 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  کینورتکلا  هناماس  ویسپ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000345 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
عجرم اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   PANDUIT یتراجت مان  هکبش  تاطابترا  یشک و  لباک  تهج  هنایار  ویسپ  تازیهجت   FZ تاعطق هعومجم  الاک :  مان 

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع 
تس 11,066 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  تکرش  گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دشاب یمازلا  یتلود  نیماضت  همان  نآ  قباطم  یکناب  نیمضت  هیارا  تسویپ و  هنومن  قباطم  دادرارق  دقع 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تاطابترا   تاطابترا وو   یشک   یشک لباک   لباک تهج   تهج هنایار   هنایار ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت   FZFZ تاعطق   تاعطق هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 4444

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال هارمه  هب   DSP-TDE0111 کنارت پیس  طوطخ  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000330 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
فاو هدننک  هضرع  عجرم   E1 هب تباث  نفلت  طوطخ  لدبم  دربراک   ZMUX-30-FXS درب الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لبق اشهاوخ  افطل و  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .ددرگ  یم  بوسحم  لطاب  هباشم  یالاک  تمیق  مالعا  .دشاب  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اقهد ن یاقآ  سامت 09122893304  هرامش  .دشاب  سنسیال  هارمه  هب  تسیاب  یم  روتکاف  شیپ  تمیق  مالعا  ددرگ  هعلاطم  تسویپ  لیاف  تمیق  مالعا  زا 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032236-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک شزوما  شجنس و  نامزاس   :: 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 12 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6141403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 300  هب  هتفای  اقترا  بذاج  زاس  راکشآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003062000135 زاین :  هرامش 

روشک شزوما  شجنس و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
قرب نیهب  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم   SATEC یتراجت مان   DJ-3100 لدم یلاتیجید  اطخ  زاس  راکشآ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 300 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

02636182309 یگنهامه  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - ددع دادعت 300  هب  هتفای  اقترا  بذاج  زاس  راکشآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598873511 یتسپ :  دک  یهللا ،  تاجن  ینرق و  نیب  ناخ - میرک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6182309-0263  ، 88801692-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88897113-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال هارمه   هارمه هبهب     DSP-TDE011 1DSP-TDE011 1 کنارت   کنارت پیس   پیس طوطخ   طوطخ تراک   تراک ناونع : : ناونع 4545

هتفای هتفای اقترا   اقترا بذاج   بذاج زاس   زاس راکشآ   راکشآ ناونع : : ناونع 4646

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

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6141424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد لماک  حرش  هباشمدک  ) نسکاو درس  هریجنز  توف  لاچخی 12  هب  لاصتا  تهج  بو  تحت  یتراکمیس  دنمشوه  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تاحیضوت تسویپ و 

1101000257003459 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نارامیس  یتراجت  مان   SM-N8100MS-5MP لدم دنمشوه   MP\25 FPS 5 طبض تیلباق  لاناک  هکبش 8  تحت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
نارامیس

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم لماک و  حرش  / یزادنا هار  بصن و  زا  سپ  یدقن  هیوست  / هدنشورف اب  یزادنا  هار  بصن و  لحم  رد  لیوحت  / درادناتسا / ناریا تخاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ رد  ینف 

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3226013-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: 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

یناتسرامیب6140966 شیپ  سناژروا  یلخاد  هکبش  تازیهجت  مزاول و  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 18)دیرخ ،  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بوبو تحت   تحت یتراکمیس   یتراکمیس دنمشوه   دنمشوه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4747
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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 12 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا ینف  داهنشیپ  هئارا  .رتم  رد 5  رتم  داعبا 3  هب  یرهش  نویزولت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002509 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ صیخرت  نایاش  هدننک  هضرع  عجرم   LED DISPLAY یتراجت مان   P20 لدم  96x80 cm داعبا یرهش   LED رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/22 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت یاه 06134177684  هرامش  اب  رتسیب  تاع  الطا  بسک  تهج  .بصن  ههام و  تنامض 18  هارمهب  یناریا  یالاک  هام .  یلا 3  تخادرپ 2   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177284-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش نویزولت   نویزولت ناونع : : ناونع 4848

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

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

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

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

6140393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعلاطم تسویپ.سلریاو  رود  هار  زا  لرتنک  اب   FULL HD رگشیامن یاراد  ناریا  روشک  تخاس  لاتیجید  یجنس  ییانیب  تراچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا.ددرگ 

1101093935000020 زاین :  هرامش 
نارهت تیاده  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

بط کادوه  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  بط  کادوه  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   EEC22B لدم لاتیجید  یجنس  ییانیب  تراچ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دک ناریا  .ددرگ  هعلاطم  تسویپ   . سلریاو رود  هار  زا  لرتنکاب   FULL HD رگشیامن یاراد  ناریا  روشک  تخاس  لاتیجید  یجنس  ییانیب  تراچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ههام تخادرپ 2  .تکرش  هنیزه  اب  ناتسرامیب  رد  الاک  لیوحت.دشابیم  هباشم 

1949753113 یتسپ :  دک  تیاده ،  ناتسرامیب  لاچخی -  نابایخ  یاهتنا  کهلق - یهارود  یتعیرش -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22567070-021  ، 22544173-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22541184-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید یجنس   یجنس ییانیب   ییانیب تراچ   تراچ ناونع : : ناونع 4949
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ندعم تعنص و  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6141298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم عافترا 2  رتم و  لوط 15  هب  کناب  ولبات  یسکلف  ضیوعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091135000004 زاین :  هرامش 

ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 
تسبراد بصن  تاو و  روتکژورپ 50  ددع  هارمه 15  هب  کناب  یولبات  یسکلف  ضیوعت  - 

یئانشور تازیهجت  پمال و  الاک :  هورگ 
1 1 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
زربلا رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  تخادرپ  اه  هنیزه  روتکاف  هئارا  بصن و  زا  سپ  هکدشاب  یتناراگ  نمضت و  تیفیک و  اب  یسکلف  پاچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3413953536 یتسپ :  دک  ندعم ،  تعنص و  کناب  یبرغ  دامادریم  راولب  یادتبا  مود  هکلف  زربلا  یتعنصرهش  زربلا ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32238140-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238090-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم   22 عافترا   عافترا وو   رتم   رتم   1515 لوط   لوط هبهب   کناب   کناب ولبات   ولبات یسکلف   یسکلف ضیوعت   ضیوعت ناونع : : ناونع 5050

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  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   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6141348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یلام  ینف و  داهنشیپ  یددع -  یاهکپ 10  رد  زیاس 140*80  رد  هعطق  هب  ندزن  تسد  رطخ و  مالعا  تهج  هدش  چناپ  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هیارا  هناگادج  تروص 

1101096783000572 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

زبس لاله  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   30x25 cm زیاس ینمیا  رادشه  عوضوم  کچوک  یناسر  عالطا  ولبات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لوا 10000 ملق  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  یددع -  یاهکپ 10  رد  زیاس 140*80  رد  هعطق  هب  ندزن  تسد  رطخ و  مالعا  تهج  هدش  چناپ  تراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - یددع یاهکپ 10  رد  ددع  مه 2000  مود  ملق  یددع و  یاهکپ 10  رد  ددع 

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

ینمیا ینمیا رادشه   رادشه عوضوم   عوضوم کچوک   کچوک یناسر   یناسر عالطا   عالطا ولبات   ولبات ناونع : : : : ناونع 5151

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 " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناجنز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6141421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تادنتسمو  کرادم  ربارب  PG4K 3D HITECH لدم یرهش  نویزولت  هاگتسد  کی  یزادنا  هارو  بصن   ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005220000469 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تادنتسمو  کرادم  ربارب  PG4K 3D HITECH لدم یرهش  نویزولت  هاگتسد  کی  یزادنا  هارو  بصن   ، دیرخ - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
تسویپ لیاف   1 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تادنتسمو  کرادم  ربارب  PG4K 3D HITECH لدم یرهش  نویزولت  هاگتسد  کی  یزادنا  هارو  بصن   ، دیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش نویزولت   نویزولت هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن  ، ، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6140910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/07 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
امن کت  دنرب  یریوصت  نوفیآ  و   , betta کرام ژاتلو 220  ددع  تومیر 2  نکزاب  بردرویسر  ناونع : 

14013697 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/16 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یزرواشک  کناب   :: 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 07 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6141154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراس یزکرم  هبعش  یزرواشک  کناب  یقرب ) هرکرک   ) پآ لور  یزادنا  هار  بصنو و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004282000040 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

تسویپ تسیل  ربارب  یرس   1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4815613541 یتسپ :  دک  مشش ،  بالقنا  شبن  بالقنا -  خ  یراس - یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33352591-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352591-011 :: 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

یریوصت یریوصت نوفیآ   نوفیآ وو   نکزاب   نکزاب برد   برد رویسر   رویسر ناونع : : ناونع 5353

یراس یراس یزکرم   یزکرم هبعش   هبعش یزرواشک   یزرواشک کناب   کناب یقرب ) ) یقرب هرکرک   هرکرک  ) ) پآپآ لور   لور یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

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 " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نکسم کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6141361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  نادمه  ناتسا  هبعش  نکسم 8 کناب  ip یاه نیبرود  یرادهگنو  سیورسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001104000052 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  ددجم  یراذگرابو  اضماو  رهمو  لیمکت  تسویپ و  لیاف  پاچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515695576 یتسپ :  دک  لک ،  یرتسگداد  یوربور  یلعوب  هاگمارآ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38270711-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38269090-081 :: 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 لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط نادمه   نادمه ناتسا   ناتسا هبعش   هبعش 88 نکسم   نکسم کناب   کناب ipip یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگنو   یرادهگنو سیورسو   سیورسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6141365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.درادن دوجو  تخادرپ  شیپ  ناکما  .تسویپ  تاصخشم  دادعت و  ربارب  زاین  دروم  مالقا  هباشم .  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004096000030 زاین :  هرامش 

ییاجر دیهش  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ردنب رزخ  ابیز  هدننک  هضرع  عجرم   TATAN LONGRUN یتراجت مان   NVR لدم یلاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب هطوبرم  هرادا  دات  لیوحت و  سپ  تخادرپ  .تسا  یمازلا  هناماس  رد  تسویپ  تاصخشم  مالقا و  هب  هجوت  اب  هدش  روهمم  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تخادرپ  لباق  یراک  هام  کی  تدم 

 : یتسپ دک  ناگزمره ،  ناتسا  ردانب  لک  هرادا  یزکرم  نامتخاس  ییاجر -  دیهش  یردنب  عمتجم  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7917183797

33514001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3354048-076 :: 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

ناردنزام هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6141469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ قباطم  نیبرود (  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030012000130 زاین :  هرامش 

ناردنزام هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

ددع  60 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4818674731 یتسپ :  دک  نراق ،  شبن  گنهرف  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33329006-011  ، 33302807-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33329006-011 :: 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

یلاتیجید یلاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5656

 ( ( تسویپ تسویپ قباطم   قباطم نیبرود (  (  نیبرود ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6141475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( اه تسویپ  قباطم  نیبرود (  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030012000131 زاین :  هرامش 

ناردنزام هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

ددع  40 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4818674731 یتسپ :  دک  نراق ،  شبن  گنهرف  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33329006-011  ، 33302807-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33329006-011 :: 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

زیربت یزار  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ و  زکرم   :: 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 19 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6141534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cabi leviton UTP6Z cat6 LSZH 305M لانیجروا نیبرود  یشک  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092998000074 زاین :  هرامش 

زیربت یزار  یکشزپناور  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد دوش  ماجنا  دیاب  هک  یاهراک  تساوخرد  تسویپ  هب  )1و2 و  شخب  ) نامتخاس زا  دیدزاب   Leviton cat6 لانیجروا نیبرود  یشک  لباک  مالس  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
% .تسا هام  تخادرپ 4 زین  )و  دشاب یم  تیریدم  تسارح و  کیتامروفنا و  دات  اب  راک  ماجنا  زیربت ( یغاب  اباب  عمتجم 

5167846184 یتسپ :  دک  زیربت ،  یزار  ینامرد  یشزومآ و  زکرم  ( یلگ لئا  ) یرکاب دیهش  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33803350-041  ، 33804486-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33819490-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 5858

cabi leviton UTP6Z cat6  LSZH 305Mcabi leviton UTP6Z cat6  LSZH 305M  لانیجروا لانیجروا نیبرود   نیبرود یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 5959

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناردنزام هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 11 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6141545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ لیمکت  اهب  شسرپ  مرف  روتکاف و  شیپ  تسویپ (  قباطم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030012000129 زاین :  هرامش 

ناردنزام هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

ددع  190 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4818674731 یتسپ :  دک  نراق ،  شبن  گنهرف  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33329006-011  ، 33302807-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33329006-011 :: 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 قباطم   قباطم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6060

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 " ) " ) 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناسارخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

khpc.ir :: عبنم :: on Saturday,14 January 2023,A.M 10:30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6141477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Khorasan Petrochemica.company (KHPC) is planning to allocate a part of its Prilled Urea product in spot form to interested

reputabl.companies active in Urea market. Therefore we would like to invite you to submit your mos.competitive proposal
based on below conditions

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

17km of bojnourd shirvan road khorasan petrochemical plant garmkhan bojnourd north khorasan province :: سردآ سردآ

+98583133 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

985831553651  + :: سکف :: tender@khpc.irسکف لیمیا لیمیا

its :: 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

6141477Prilled Urea In Bags(47 هحفص )  itsits

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

یلاتیجید6141365 هتسب  رادم  هحفص 43)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6140572 هحفص 24)مالعا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

Prilled Urea In BagsPrilled Urea In Bags ناونع : : ناونع 6161

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 " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بایغ6140801 روضح و  هاگتسد  رتور و  مدوم  تنیوپ و  سسکا  هحفص 18)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RPGM-1033-2240 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 21-10-1401 24-10-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6140439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 1.8mm لزان اب   ، SATA JET 100 لدم الاب  هساک  یزلف  یداب  هلوتسیپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم  تامدخ  قیرح و  ءافطا  مالعا و  ینمیا -  تازیهجت  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1.81 .8 mmmm  لزان لزان اباب    ، ، SATA JET 100SATA JET 100 لدم   لدم الاب   الاب هساک   هساک یزلف   یزلف یداب   یداب هلوتسیپ   هلوتسیپ ناونع : : ناونع 6262

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

رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6141004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا بوغرم  سنج  / هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  / ددع دادعت 6 (/ لیتسا ) یناریا ایاب  کرام  ییولیک  زاگ 6 بآ و  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نآ ژراش  اب  هارمه  /

1101090544000579 زاین :  هرامش 
رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تاجن زربلا  هدننک  هضرع  عجرم   kg 6 تیفرظ یزلف  لوسپک  قیرح  ءافطا  دربراک  لاسروویب  عیام  تزا و  زاگ  اب  بآ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف اب  هارمه  امتح  یرادا و  میات  رد  طقف  سنج  لیوحت  نامز  / دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  لاسرا  لمح و  هنیزه   / :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دات طرش  هب  ههام / یلا 3  یتخادرپ 2 تسا /  هدنشورف  هدهعب  نآ  هنیزه  دوشیم و  عوجرم  سنج  تروصنیا  ریغ  رددشاب  یم  ریذپ  ناکما 

6351911111 یتسپ :  دک  مظاک ،  یسوم  ماما  ناتسرامیب  دازآ  هاگشناد  یوربور  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52380627-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52380627-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

61404391.8mm لزان اب   ، SATA JET 100 لدم الاب  هساک  یزلف  یداب  هحفص 7)هلوتسیپ  قیرح  ( قیرح

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

تسویپ6140489 حرش  قباطم   sanco لرتنک لنپ  هحفص 24)تاقلعتم  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6140572 هحفص 24)مالعا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هباشم6141004 دک  ناریا  زا  / ددع دادعت 6 (/ لیتسا ) یناریا ایاب  کرام  ییولیک  زاگ 6 بآ و  لوسپک 
نآ ژراش  اب  هارمه   / یناریا بوغرم  سنج  / هدش هدافتسا 

هحفص 7) قیرح  ( قیرح

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

سرگاز6141353 یادهش  ناتسرامیب  یتسویپ (  تسیل  قبط  هکبش  حرط   ip قیرح نالعا  متسیس 
( مالیا

هحفص 24) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یناریا یناریا بوغرم   بوغرم سنج   سنج // هدش هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   // ددع ددع 66 دادعت   دادعت (/(/ لیتسا لیتسا )) یناریا یناریا ایاب   ایاب کرام   کرام ییولیک   ییولیک 66 زاگ   زاگ وو   بآبآ   لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع
نآنآ ژراش   ژراش اباب   هارمه   هارمه //

6363
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6140759 ( هلعش صیخشت  دار  نشینگیا ، دار  رلیوب ( لعشم  هحفص 24)تاعطق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاشنامرک یتعنص  هاگشناد   :: 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 19 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا یالاک  افرص  چنیا  ید 100  یا  لا  نویزیولت  ددع  4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003989000104 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هاگتسد  4 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم در  تمیق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد.ددرگ  هناماس  قاصلا  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یرتشم  هدهع  هب  لحم  رد  لیوحت  لمح.دنشاب و  ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  اه  الاک.دشاب  یناریا  احیجرت  افرص و  دنرب  چنیا  ید 100  ییا  لا  هاگتسد  4

09371141612 یویحی سدنهم 

6717863766 یتسپ :  دک  یتعنص ،  هاگشناد   ینیمخ - ماما  هارگرزب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38305001-083  ، 38305000-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38305006-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا یالاک   یالاک افرص   افرص چنیا   چنیا   100100 یدید   یایا   لالا   نویزیولت   نویزیولت ددع   ددع 44 ناونع : : ناونع 6464
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 72 ھحفص 50 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ukgclljxsex94?user=37505&ntc=6140908
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6140908?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6141010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HHR-07F4G4 ربمان : تراپ  اب  یرتاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005705 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مشق دنژآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PANASONIC یتراجت مان   HHR-3MRT/2BM لدم  V 1/2 ژاتلو نیبرود  یژراش  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یمن  لماک  دکناریا  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  تساوخرد  دروم  حرش  زا  عالطا  تهج  تسا  دنمشهاوخ 

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

83768241-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز 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 12 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6141211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دکناریا  تسویپ -  تاصخشم  قبط  هیاپ -  کت  - هیاپ هس  یرادربملیف - نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003234000356 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نناک یتراجت  مان   EOS500D لدم یلاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  تاصخشم  هدنشورف - هدهعب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7167635383 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تلادع   راولب  یاهتنا  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38246960-071  ، 38241007-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38246960-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

HHR-07F4G4HHR-07F4G4 ربمان : : ربمان تراپ   تراپ اباب   یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 6565

یرادربملیف یرادربملیف نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6666
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت6140355 تراظن  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 9)دیرخ ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یناریا6140908 یالاک  افرص  چنیا  ید 100  یا  لا  نویزیولت  ددع  هحفص 18)4 نیبرود  ( نیبرود

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

یریوصت6140916 تراظن  یاه  نیبرود  طابترا  یرارقرب  تهج  یرون  ربیف  یشک  لباک  یرافح و  هحفص 9)تایلمع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6141010HHR-07F4G4 ربمان : تراپ  اب  هحفص 18)یرتاب  نیبرود  ( نیبرود

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

یرادربملیف6141211 هحفص 18)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

قبط6141361 نادمه  ناتسا  هبعش  نکسم 8 کناب  ip یاه نیبرود  یرادهگنو  سیورسو  دیرخ 
تسویپ لیاف  تاصخشم 

هحفص 43) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یلاتیجید6141365 هتسب  رادم  هحفص 43)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرهش6141421 نویزولت  هاگتسد  کی  یزادنا  هارو  بصن   ، هحفص 36)دیرخ لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

6141469 ( تسویپ قباطم  هحفص 43)نیبرود (  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هحفص 43)نیبرود6141475 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6141534cabi leviton UTP6Z cat6 LSZH 305M لانیجروا نیبرود  یشک  هحفص 43)لباک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6141545 قباطم  هحفص 43)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

زا 72 ھحفص 52 

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


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

یعامتجا نیمات  یمومع  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6140750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیب و هنیزه  ینابیتشپ ،  شورفزا و  سپ  تامدخ  ربتعم و  یتناراگ  اب  یتسویپ  تاصخشم  قبط   Pacs متسیس یارب   HP رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدننک  نیمات  هدهعرب  لاسرا 

1101093121000059 زاین :  هرامش 
یعامتجا نیمات  یمومع  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 

ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL-380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب لاسرا  همیب و  هنیزه  ینابیتشپ ،  شورفزا و  سپ  تامدخ  ربتعم و  یتناراگ  اب  یتسویپ  تاصخشم  قبط   Pacs متسیس یارب   HP رورس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدننک  نیمات 

 : یتسپ دک  یوخ ،  ایبنالا  متاخ  یصصخت  هاگنامرد  روا  یداش  رختسا  یور  هبور  رصعیلو  راولب  یوخ  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5815834741

36267707-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36267710-044 :: 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

6140750Pacs متسیس یارب   HP هحفص 53)رورس رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

PacsPacs متسیس   متسیس یارب   یارب   HPHP رورس رورس ناونع : : ناونع 6767
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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 16 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  .  GENERAL MONITORS تکرش تخاس  FIRE & GAS DETECTION SYSTEM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097847000412 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 
فیرش هدنزادرپ  زیر  هدننک  هضرع  عجرم   GENERAL MONITORS یتراجت مان  لدم 1-50445   PPM 100-0 صیخشت تیلباق  اب   H2S زاگ روسنس  الاک :  مان 

ددع 28 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31312204-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52449497 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/30هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسنس رتیمسنارت و  ریشیرپ  یطابترا  لباک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PPMPPM  100100 -- 00 صیخشت   صیخشت تیلباق   تیلباق اباب     H2SH2S زاگ   زاگ روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 6868

روسنس روسنس وو   رتیمسنارت   رتیمسنارت ریشیرپ   ریشیرپ یطابترا   یطابترا لباک   لباک ناونع : : ناونع 6969
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ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-249-307 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 21-10-1401 25-10-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6140673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهم و یلامج  یاقآ  هارمه 09167874962  هرامش  اب  یرادا  تاعالطا  بسک  تهج  رهشمرخ ) هاگورین  تعرس (  تراکو  تعرس  روسنسروتکناک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامرف  لصاح  سامت  باطتسم  سدنهم  یاقآ  اب 09373479944  ینف  تاعالطا 

لرتنک  قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تعرس تعرس تراکو   تراکو تعرس   تعرس روسنسروتکناک   روسنسروتکناک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  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 12 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6141270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 51 هرمن هفرطود  یکیتامونپریش  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 38 هرمن هفرطود  یکیتامونپریش  -2

 38 هرمن یا  هناورپ  یکیتامونپریش  -3
لصوو عطق  یحطسروسنس  -4

AO یرس  DVP16SN11T هعسوت لوزام  -5
1101001609003487 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دیلوت هدننک  هضرع  عجرم   ELECTRO PNEUMATIC VALVE یتراجت مان   L65I18I1C لدم یقرب   in 3/4 زیاس کیتامونپ  ردنلیس  هدنهد  هار  ریش  الاک :  مان 

نارداب کیلوردیه  کیتامونپ و  رادم  مزاول 
ددع 14 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامرف هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  تسویپ  هب  دیرخ  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
*** دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  یرازگراب  بسک  زاوج  روتکاف و  شیپ  ****

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عطق عطق یحطسروسنس   یحطسروسنس -- 44  3838 هرمن هرمن یایا   هناورپ   هناورپ یکیتامونپریش   یکیتامونپریش -- 33  3838 هرمن هرمن هفرطود   هفرطود یکیتامونپریش   یکیتامونپریش -- 22   5151 هرمن هرمن هفرطود   هفرطود یکیتامونپریش   یکیتامونپریش -- 11 ناونع : : ناونع
AOAO یرس یرس   DVP16SN11TDVP16SN11T هعسوت   هعسوت لوزام   لوزام -- 55 لصوو   لصوو

7171
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مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6141398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضاقت 0140148 هرامش  /temperature sensor تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000557 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   ROSEMOUNT هدنزاس عجرم   MKA12CT104PT100 لدم امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  ادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تادنتسم  رد  رادیرخ  طیارش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

temperature sensortemperature sensor ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک قرش  لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6141493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

wireless رگالاتید تبث  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093354000067 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  روشک    قرش  لامش  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
امزآ سیرا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ابص  رهم  امزآ  سیرا  هدنزاس  عجرم  سالپ   DS84 هدنهد رادشه  روسنس  ود  رگالاتید  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 

ابص رهم 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف  اب  یرادهب  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یمن  لوبق  لباق  هباشم  دک  ناریا 

تسا  فارصنا  هلزنم  هب  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  هیارا  مدع 
یراک زور  تادنتسم 20  الاک و  تفایرد  زا  سپ  تخادرپ 

ات 14 تعاس 8  نفلت 31918372 
تسا یمازلا  یتناراگ  نامز  تدم  هیارا 

9184935987 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،   – 9 یقداص دیهش  یقداص - دیهش  راولب  دهشم - دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37266041-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37266037-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

wirelesswireless رگالاتید   رگالاتید تبث   تبث هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7373
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جرک زربلا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6141525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

*** یمازلا تاحیضوت  هب  هجوت  / هباشم دکناریا  / فارگونپک روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378001021 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
بط یروآ  نف  هراتس  هدننک  هضرع  عجرم   SPACELABS یتراجت مان  یسفنت  فارگونپک  هاگتسد  روسنس 00-1980-010  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/11/02 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لمح  هنیزه  / ههام هیوست 3 / یمازلا یمسر  روتکاف  رد  یس  رآ  یآ  وربمان  تال  تبث  / دم یآ  رد  تبث  هباشم / دکناریا  / فارگونپک روسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سانشراک اب  سامت  رتشیب  تاعالطا  تهج  / ددرگ یم  عوجرم  ای  لاطبا  (02634192461) سانشراک دات  مدع  تروصرد  / هدنشورف

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

34192427-026  ، 34192426-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فارگونپک فارگونپک روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6141555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازفا 09133079750 مرن  لاکشا  روسنس و  یبارخ  لیلدب   POCKET VIBRA جنس شاعترا  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004340000723 زاین :  هرامش 

سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینوناق تاروسک  هیلک  دشاب  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  دیهد  خساپ  اهتسویپ  تمدخ و  یلک  حرش  هب  هجوت  اب  هدش  هدافتسا  هباشم  تمدخ  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یردیح سدنهم  ینف 09133079750  تاعالطا  تسا  راکنامیپ  اب 

7931186478 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هژیو  هقطنم  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33592201-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33592211-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

6140433PPM 100-0 صیخشت تیلباق  اب   H2S زاگ هحفص 53)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

روسنس6140577 رتیمسنارت و  ریشیرپ  یطابترا  هحفص 53)لباک  روسنس  ( روسنس

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

تعرس6140673 تراکو  تعرس  روسنسروتکناک  هحفص 53)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

ریغ6140982 دنمشوه و  یهدنامرف  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ و  بصن و  تایلمع 
یاه غارچ  رادغارچ و  تاعطاقت  ینارمع  تایلمع  یئاقلا و  یاهروسنس  یارجا  دنمشوه و 

رهش حطس  نز  کمشچ 

هحفص 9) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هناورپ6141270 یکیتامونپریش  -3 38 هرمن هفرطود  یکیتامونپریش  -2 51 هرمن هفرطود  یکیتامونپریش  -1
AO یرس  DVP16SN11T هعسوت لوزام  لصوو 5- عطق  یحطسروسنس  -4 38 هرمن یا 

هحفص 53) روسنس  ( روسنس

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

6141398temperature sensor(53 هحفص روسنس  ( روسنس

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

6141493wireless رگالاتید تبث  هحفص 53)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

یرازفا یرازفا مرن   مرن لاکشا   لاکشا وو   روسنس   روسنس یبارخ   یبارخ لیلدب   لیلدب   POCKET VIBRAPOCKET VIBRA  جنس جنس شاعترا   شاعترا ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 7575

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

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

زا 72 ھحفص 60 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uj7htpkxdyqp2?user=37505&ntc=6141555
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6141555?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

فارگونپک6141525 هحفص 53)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

یرازفا6141555 مرن  لاکشا  روسنس و  یبارخ  لیلدب   POCKET VIBRA جنس شاعترا  هحفص 53)ریمعت  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6140416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ سکع  تاصخشم و  قبط  رتیم  سنارت  رشرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897003216 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
ناریا زادگ  رید  یاه  هدروارف  هدننک  هضرع  عجرم   GW150A5 لدم  bar 0/04 راشف میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راشف راشف میظنت   میظنت لباق   لباق چیئوس   چیئوس رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52456723 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/30هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140647 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رپمآ 16  ، تلو چیئوس 125 تیمیل  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401/11/6هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6140709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راشف چیئوس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

راشف6140416 میظنت  لباق  چیئوس  هحفص 61)رشرپ  چیئوس  ( چیئوس

رپمآ رپمآ 1616  ، ، تلو تلو 125125 چیئوس   چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 7777

راشف راشف چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7878

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

رپمآ6140647 16  ، تلو چیئوس 125 هحفص 61)تیمیل  چیئوس  ( چیئوس

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

یلخاد6140679 زاگ  دیکسا  راشف  چیئوس  هحفص 21)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

راشف6140709 هحفص 61)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دزی یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط   LBS دیلک چوس  رکیرب  دول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001071000121 زاین :  هرامش 

دزی یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرادهگن ریمعت و  الاک :  هورگ 

تس  2 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713318 یتسپ :  دک  یتسپ 89195-656 ، ) قودنص   ) یداش کراپ  زا  دعب  وجشناد ، راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38251751-035  ، 38251752-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241826-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LBSLBS دیلک   دیلک چوس   چوس رکیرب   رکیرب دول   دول 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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زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  لیاف  تاصخشم  حرش و  اب  قباطم  چوس -  ددع   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023000912 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
دابانس رتسگ  هیتآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HERION یتراجت مان  لدم 1801915  لرتنک  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ تسا .  یمازلا  تسویپ  لیاف  ندومن  اضما  رهم و  .دشاب  هدوزفا  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  نودب  تمیق  دراد .  تیولوا  یموب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب هدش  تبث  تفن  ترازو  عبانم  تسیل  رد  تسیاب  یم  ناگدنهد 

 . دنشاب یم  ترشابم  تراک  ای  بسک  زاوج  لاسرا  هب  مزلم  اههاگشورف 

7933189117 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  - بانیم هار  سیلپ  ور  هبور  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6141354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضاقت 0140147 هرامش  /proof press switch تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000556 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
دار نیشرپ  یللملا  نیب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   PRESSURE SWITCH یتراجت مان   PS لدم لاتیجید  راشف  چوس  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  ادج  یلام  ینف و  داهنشیپ  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تادنتسم  رد  رادیرخ  طیارش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لرتنک لرتنک وو   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا راشف   راشف چوس   چوس ناونع : : ناونع 8080

لاتیجید لاتیجید راشف   راشف چوس   چوس ناونع : : ناونع 8181

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

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

زا 72 ھحفص 64 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4n6pg2l4zsu72?user=37505&ntc=6140941
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6140941?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/e6bkrrkzmvvnq?user=37505&ntc=6141354
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6141354?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6140503LBS دیلک چوس  رکیرب  دول  هحفص 63)دیرخ  چوس  ( چوس

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

6140816DCS متسیس چوس  هحفص 21)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لرتنک6140941 یریگ و  هزادنا  راشف  هحفص 63)چوس  چوس  ( چوس

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

لاتیجید6141354 راشف  هحفص 63)چوس  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) توص توص  " " 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

یناریا6140908 یالاک  افرص  چنیا  ید 100  یا  لا  نویزیولت  ددع  هحفص 18)4 نیبرود  ( نیبرود

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

یرهش6141421 نویزولت  هاگتسد  کی  یزادنا  هارو  بصن   ، هحفص 36)دیرخ لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " 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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دزی هبعش 2  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحت.تنامض یاراد  یناریا و  یالاک.یرس   4 .تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  یسیپ  ینیم  روتینام و  .دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لحم رد 

1101091868000009 زاین :  هرامش 
دزی ود  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   W2286L لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لحم رد  لیوحت.تنامض  یاراد  یناریا و  یالاک.یرس   4 .تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  یسیپ  ینیم  روتینام و  .دشاب  یم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8944163114 یتسپ :  دک  دزی ،  ود  هبعش  سردمراولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38250105-035  ، 38250110-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38250117-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد لیوحت.تنامض   لیوحت.تنامض یاراد   یاراد وو   یناریا   یناریا یالاک.یرس   یالاک.یرس   44 .تسویپ .تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یسیپ   یسیپ ینیم   ینیم وو   روتینام   روتینام .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناونع : : ناونع
لحم لحم

8282
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: 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 08 -  ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6140629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام تیلپ و  رفسف  هحفص  تیلپ و  رفسف  رنکسا  یراوید -  لاکیپا  یرپ  یفارگ  لماش  لاتیجید  نادند  یفارگویدار  لماک  کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سیک

1101091981000061 زاین :  هرامش 
مالیا هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

SOREDEX یتراجت مان  ادرف  بط  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   Digora Optim لدم یکشزپ  دربراک  نادند  لاتیجید  یفارگویدار  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هناماس  رد  یراذگراب  تهج  افرص  تسا و  هباشم  دک  ناریا  دراد -  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931975397 یتسپ :  دک  یردیح ،  هللا  تیآ  نابایخ  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332080-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330397-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید نادند   نادند یفارگویدار   یفارگویدار لماک   لماک کپکپ   ناونع : : ناونع 8383
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ناتسا یناوخ ) هیبش   ) ناشاک یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناهفصا

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6140955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ همیمض  لیمکت و  یتساوخرد  طیارش  قبط  دولناد و  تسویپ  لیاف  امتح  ) گنیروتینام لاتف  هاگتسد  ددع  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم  دک  ناریا 

1101092570000078 زاین :  هرامش 
( یناوخ هیبش  ) ناشاک یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   BISTOS یتراجت مان   BT300 لدم یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  فذح  هب  زاجم  رادیرخ  ناتسرامیب  ینف  سانشراک  طسوت  لوصحم  دات  مدع  ای  یتساوخرد  طیارش  تیاعر  مدع  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8714673453 یتسپ :  دک  یتخت ،  هاگشاب  یوربور  یتشهب - دیهش  نابایخ  ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55460199-031  ، 55460180-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55441170-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک ناریا   ناریا ددرگ ) ) ددرگ همیمض   همیمض وو   لیمکت   لیمکت یتساوخرد   یتساوخرد طیارش   طیارش قبط   قبط وو   دولناد   دولناد تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف امتح   امتح )) گنیروتینام گنیروتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد ددع   ددع ودود   ناونع : : ناونع
.تسا .تسا هباشم   هباشم
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ناریا تفن  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 10 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6141294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  تسیل  قبط  یرتویپماک  یالاک  ملق   6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921001109 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رابت ناملس  باهولادبع   WV-LW2200 لدم  in 22 هنایار روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف هجوت  تسویپ  هب  امتح  افطل 

تسا یمازلا  روتکافشیپ  هئارا 
یراک زور  جنپ  لهج و  زا  شیب  تخادرپ 

هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
یضاقتم دات  هب  طونم  سانجا  دات 

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623375-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتویپماک یرتویپماک یالاک   یالاک ملق   ملق   66 ناونع : : ناونع 8585

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

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

زا 72 ھحفص 69 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/a9ayfuf7syccx?user=37505&ntc=6141294
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6141294?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6141393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...ورتنیرپ ، رنکسا ، روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000396 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

LG یتراجت مان   T730PU لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 139 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: 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

یالاک.یرس6140516  4 .تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  یسیپ  ینیم  روتینام و  .دشاب  یم  هباشم  الاک  دک 
لحم رد  لیوحت.تنامض  یاراد  یناریا و 

هحفص 65) روتینام  ( روتینام

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

لاتیجید6140629 نادند  یفارگویدار  لماک  هحفص 65)کپ  روتینام  ( روتینام

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

یتساوخرد6140955 طیارش  قبط  دولناد و  تسویپ  لیاف  امتح  ) گنیروتینام لاتف  هاگتسد  ددع  ود 
.تسا هباشم  دک  ناریا  ددرگ ) همیمض  لیمکت و 

هحفص 65) روتینام  ( روتینام

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

یناشن6141231 شتآ  روتینام  هحفص 7)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرتویپماک6141294 یالاک  ملق  هحفص 65)6  روتینام  ( روتینام

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

رتنیرپ6141393 رنکسا ، هحفص 65)روتینام ، روتینام  ( روتینام

رتنیرپ رتنیرپ رنکسا ، ، رنکسا روتینام ، ، روتینام ناونع : : ناونع 8686
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

حلسم یاهورین  ییاضق  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   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6141164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

kodak i3400 لدم دانسا  رگشیوپ  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090183000064 زاین :  هرامش 

حلسم یاهورین  ییاضق  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دوش هتفرگ  سامت  هرامش 09124399962  اب  هناماس  راک  یارب  دوش و  هتفرگ  سامت  یقطان  یاقا  هرامشاب 0937511641  رتشیب  تاعالطا  یارب  - 

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

1401/10/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1639673114 یتسپ :  دک  حلسم ،  اهورین  یئاضق  نامزاس  - یسودق دیهش  هارراهچ   - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82902442-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82902562-021 :: 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

6141164kodak i3400 لدم دانسا  رگشیوپ  هاگتسد  هحفص 71)کی  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یرازفا6141555 مرن  لاکشا  روسنس و  یبارخ  لیلدب   POCKET VIBRA جنس شاعترا  هحفص 53)ریمعت  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

یریوصت6140355 تراظن  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 9)دیرخ ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریوصت6140916 تراظن  یاه  نیبرود  طابترا  یرارقرب  تهج  یرون  ربیف  یشک  لباک  یرافح و  هحفص 9)تایلمع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

kodak  i3400kodak  i3400 لدم   لدم دانسا   دانسا رگشیوپ   رگشیوپ هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 8787

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

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

زا 72 ھحفص 71 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دوخ6140462 بعش  زا  یخرب  یقرب  هرکرک  بصن  هیهت و  یاهمتسیسیراذگاو  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 16) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یراس6141154 یزکرم  هبعش  یزرواشک  کناب  یقرب ) هرکرک   ) پآ لور  یزادنا  هار  بصنو و  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 42) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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