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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

140 1140 1 نمهب   نمهب   22 هبنشکی   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   248هکس ,550 , 000248 ,550 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   440رالد ,480440 تاراما480, تاراما مهرد   122مهرد ,650122 ,650

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   232هکس ,950 , 000232 ,950 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   ,314رالد 050314, سیئوس050 سیئوس کنارف   489,400489,400کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس ,147هکس 000 , 000147, 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع337,700337,700رالد ناتسبرع لایر   120لایر , 12 0120 , 12 0

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 10هکس 1 , 000 , 00010 1 , 000 , وروی000 ,489وروی 090489, ژورن090 ژورن نورک   45,70045,700نورک

رایع رایع   1818 یالط   21یالط ,247,0002 1 , 247, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ558,480558,480دنوپ نپاژ نینی   دصکی   347,650347,650دصکی

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
((2525))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 122122))

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

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

زا 120 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یهگآ دادعت 13  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 20  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 35

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 46

( یهگآ دادعت 12  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 46

( یهگآ دادعت 12  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 55

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 63

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

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

زا 120 ھحفص 2 

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


( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

( 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  • 73

( 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 17  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

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

( یهگآ دادعت 12  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

( یهگآ دادعت 6  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

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

( یهگآ دادعت 4  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 5  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 24  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

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

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

زا 120 ھحفص 3 

mailto:info@hezarehinfo.net
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 10  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 119

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 120

( 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 :

زا 120 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاریش تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/11/م ع یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم مودعبنم تبون  یهگا  رشن  زا  سپ  هتفه  کی  یسیون  هریذپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش  تفن  شیالاپ  تکرش   P.D.M.S رازفا مرن  بصن  هیهت و  شزومآ   ، یسیون گولاتاک  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاریش تفن  شیالاپ  تکرش  هام -  هژورپ 3  یارجا  لحم  تدم و 

یدقن هجو  زیراو  ای  یدایص و  کچ  یکناب  ربتعم  همانتنامض  تروص  هب  هدنهد  داهنشیپ  هک  لایر  غلبمب 150,000,000  : هصقانم رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاریش تفن  شیالاپ  تکرش  یکناب  باسح  هرامش  هب 

قاتا یقوقح (  اهنامیپ و  روما  یتسپدک 91475 73419   71365 یتسپ 1445 - قودنص  ناهفصا  زاریش -  هداج  رتمولیک 22  زاریش ، تفن  شیالاپ  تکرش   :: سردآ سردآ
(113)

56-38171354-71 :: نفلت :: www.sorc.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

وفسنارت ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1-1401/168 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش راشتنا  خیات  زا  زور  تدم 7  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6167822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد تخاسریز  تاعالطا و  تینما  هرواشم  تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

وفسنارت ناریا  تکرش  نارهت -  هداج  رتمولیک 4  ناجنز -   :: سردآ سردآ

تعاس 17-9 زا   02433790602 :: نفلت :: www.iran-transfo.comنفلت 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

تعرس6168409 تافلخت  تبث  هناماس  یزادنا 2  هار  بصن و  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 10)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

رازفا رازفا مرن   مرن بصن   بصن وو   هیهت   هیهت شزومآ   شزومآ  ، ، یسیون یسیون گولاتاک   گولاتاک تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 11

هداد هداد تخاسریز   تخاسریز وو   تاعالطا   تاعالطا تینما   تینما هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ 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 120 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

وفسنارت ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1-1401/183 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش راشتنا  خیرات  زا  زور  تدم 7  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6167497 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتالگر یشک و  هلول  هارمه  هب  دوخ  زاین  دروم   He زاگ لاقتنا  لرتنک و  یزکرم  متسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یمومع یلخاد  داوم  دیرخ  دحاو )  ) وفسنارت ناریا  تکرش  نارهت -  هداج  رتمولیک 4  ناجنز -   :: سردآ سردآ

تعاس 9-17 زا  یلخاد 2385   024-33790593 :: نفلت :: www.iran-transfo.comنفلت 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

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

یا هلحرمکی  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هناماس 2001005221000137 - 1401137 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تیاغل  زا 1401/11/03   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 13:30   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168323 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8:30   - 1401/11/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر نویلیم  هیاپ 20  غلبم  ینیمز - ییاوه و  ینویساموتا  تازیهجت  تاریمعت  یرادهگن و  سیورس و  دیدزاب ، یاهتیلاعف  یراپس  نورب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هرامش باسح  هب  یزیراو  یکناب  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  ار  روکذم  هدرپس  یتسیاب  نارگ  هصقانم  لایر  نیمضت 1.500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رازگ هصقانم  دزن  رگ  هصقانم  هدش  دات  تابلاطم  باسح  زا  طبض  ای  ینیمضت و  یکناب  کچ  ای  جرک و  شرورپ  شزومآ و  هبعش  یلم  کناب  دزن   0110896187002

.دنیامن هئارا 
ورین هبتر 5  لقادح 

.دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  داتس  هناماس  دزمراک  یهگآ و  هنیزه 

مود 7 هقبط  ع - )  ) اضر ماما  راولب  یادتبا  ناگدازآ  لپ  زا  رتالاب  یلامش -  یناقلاط  راولب  جرک -  رد  عقاو  تاکرادت  روما  هناخر  ریبد  تاداهنشیپ  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتالگر روتالگر وو   یشک   یشک هلول   هلول هارمه   هارمه هبهب   دوخ   دوخ زاین   زاین دروم   دروم   HeHe زاگ   زاگ لاقتنا   لاقتنا وو   لرتنک   لرتنک یزکرم   یزکرم متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 33

ینیمز ینیمز وو   ییاوه   ییاوه ینویساموتا   ینویساموتا تازیهجت   تازیهجت تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس دیدزاب ، ، دیدزاب یاهتیلاعف   یاهتیلاعف یراپس   یراپس نورب   نورب ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 120 ھحفص 6 
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رهشرقاب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش هبنشکی 1401/11/09  زور  تعاس 14  زا   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنشود تعاس 19 

تاعالطا  :: عبنم تیاغلعبنم هبنشود 1401/11/17  زور  تعاس 19  زا   - 1401/11/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هبنشکی زور  تعاس 12 

6168884 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 13   - 1401/12/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش رقاب  یرادرهش  گنیروتینام  نلاس  یزادنا  هار  بصن و  زیهجت و  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  35.000.000.000 دروآرب :

.دنیامرف هعجارم  ناریا  داتس  هناماس  هب  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1.750.000.000 هدرپس "

اهدادرارق روما  دحاو  یلام  روما  رهشرقاب  یرادرهش  گنس  رهش  یوربور  مق  نارهت  میدق  هداج   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

انیس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش هبنش  یاهزور  یط  یهگا  نیا  جرد  خیرات  زور  ات 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا 14 تعاس 8:30  زا  هبنشراهچ 

زارآ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6169530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  رد  انیس  کناب  بعش  یتظافح  ینمیا و  یاهمتسیس  یا  هرود  سیورس  یرادهگن و  تهج  تکرش  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یسدنهم دحاو  مراهچ -  هقبط  انیس -  کناب  تیریدم  نامتخاس  نیسح -  ماما  نادیم  هب  هدیسرن  یندم 2  نابایخ  هیمورا -   :: سردآ سردآ

04432251266 :: 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  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

گنیروتینام گنیروتینام نلاس   نلاس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   زیهجت   زیهجت هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 55

یتظافح یتظافح وو   ینمیا   ینمیا یاهمتسیس   یاهمتسیس یایا   هرود   هرود سیورس   سیورس وو   یرادهگن   یرادهگن تهج   تهج تکرش   تکرش ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 120 ھحفص 7 
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جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005265000338 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6168109 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش  تازیهجت  تاعطق و  دیرخ  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هکبش  تازیهجت  تاعطق و  دیرخ  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
120,800,000,000 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   6,040,000,000 نیمضت :  غلبم 

یدقن  نیمضت :  تاحیضوت 
14:00 تعاس : 1402/02/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دیحوت نادیم  جرک   ، 3134851889 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001003797000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168159 :: هرازه هرازه :: 1401/11/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  نامتخاس  هداد  زکرم  یارجا  بصن و  دیرخ ، یا  هلحرم  کی  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناردنزام کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  نامتخاس  هداد  زکرم  یارجا  بصن و  دیرخ ، یا  هلحرم  کی  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,200,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/02/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناردنزام ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  نارادساپ -  راولب  یراس –   ، 4814848975 یتسپ :  دک  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
0133347257 -  01133349386 نفلت : 

:: 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

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ دیدجت   دیدجت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 77

نامتخاس نامتخاس هداد   هداد زکرم   زکرم یارجا   یارجا وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 120 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R1-1401/010 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   8 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

عورش  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس  رورس و  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 130.000.000.000  - 

لایر نیمضت 6.500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیرخ هرادا  لوا  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

07731314332  - 4478 :: نفلت :: SPGC.IR www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  یا و  هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092036000050 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/11/01  زا   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم :: 1401/11/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6169264 :: هرازه هرازه :: 1401/11/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WAN و LAN هکبش یرتویپماک  یاه  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  نیمضت 2.021.886.304 

ناراکنامیپ ینمیا  تیحالص  یهاوگ  هارمه  هب  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یهاوگ  ندوب  اراد 

کالپ 27  رایدنفسا  راولب  ندرج )  ) الدنام نوسلن  نارهت خ  ییاشگزاب :  :: سردآ سردآ
نارهت ناریا -  زاگ  لاقتنا  تکرش  نامتخاس  نامیپ  یارجا  لحم 

81314328-021 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.nigtc.ir www.shana.irنفلت تیاسبو تیاسبو

81314333-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رازفا6167481 مرن  بصن  هیهت و  شزومآ   ، یسیون گولاتاک  تامدخ  هحفص 5)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هداد6167822 تخاسریز  تاعالطا و  تینما  هرواشم  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

چوس چوس وو   رورس   رورس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 99

WANWAN  وو   LANLAN هکبش هکبش یرتویپماک   یرتویپماک یاه   یاه متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسدرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرشف شور  هب  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرمکی  ود -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001173000084: داتس هناماس  :: 73/01/31 و 32/01/73 - یهگآ یهگآ هرامش   هرامش
یلا 2001001173000085

زا هناماس  زا  هصقانم  دانسا  کرادم و  تفایرد   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 19:00 ات  زور و  تدم 7  هب  تفایرد  تعاس 08:00 -  زا  خیرات 1401/10/29 

هناماس زا  خروم 1401/11/05 

رادیرخ  :: عبنم داتسعبنم هناماس  رد  نآ  جرد  اهداهنشیپ و  لیوحت   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 14:00 خیرات 1401/11/16  ات  رثکادح  زور و  تدم 10  هب 

6167671 :: هرازه هرازه حبص 1401/11/18دکدک   تعاس 00:08   - 1401/11/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادهار ءاهب  تسرهف  ساسا  رب  هیلوا  دروآرب  غلبم  ناتسدرک - ناتسا  یبونج  یلامش و  یاهروحم  یکیفارت  درس  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  لاس 1401 

نیمضت غلبم  لایر - هیلوا 93/466/555/270  دروآرب  هرامش 73/01/31 - ناتسدرک - ناتسا  یلامش  یاهروحم  یکیفارت  درس  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  - 1
لایر  هصقانم 4/674/000/000  رد  تکرش 

هصقانم رد  تکرش  نیمضت  غلبم  لایر - هب 95/499/126/920  هیلوا  دروآرب  ناتسدرک - ناتسا  یبونج  یاهروحم  یکیفارت  درس  گنر  اب  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  - 2
لایر  4/775/000/000

بیوصت قبط  هدش  مالعا  نیماضت  ریاس  ای  ههام و  هس  رابتعا  اب  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  قوف  لودج  قبط  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  خروم 1394/09/22  هرامش 123402/ت 50659ه  هب  ناریزو  مرتحم  تایه  همان 

.دنشاب یم  هصقانم  رد  تکرش  هب  زاجم  روشک  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  یربارت  هار و  هتشر  هبتر 5  یاراد  یاهتکرش  هیلک 
یم تکرش  هب  زاجم  یشک  طخ  یارجا  گنر و  دیلوت  هنیمز  رد  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  زا  یبتک  هیدات  یاراد  یاههدننک  دیلوت  اب  یاهتکرش  هیلک 

.دنشاب

یتسپ 6615763154 دک  این ، کلم  مویداتسا  یوربور  ناتابکا ، هارراهچ  جدننس ، سردآ  هب  ناتسدرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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

اهروحم اهروحم یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 111 1

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هلمج  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167845 :: هرازه هرازه تعاس 8:30دکدک    - 1401/11/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت ناتسا  حطس  ناتسرهش  تارادا  ینوماریپ  یاهراوید  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نک روحم  کولب  دراگ  یگنس  لئاح  راوید  تایلمع  یارجا 

یریوصت تراظن  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، 
نامیس  رگتیچ  روش   ، هناخدور یرتنالک   ، بیرغ  ، کزیرهک نادنبلعن  یاهلپ  ینتب  ظافح  یارجا 

هوکزوریف  دنوامد  روحم  یاهراوید  ینف و  هینبا  یدروم  تاریمعت  یشکدنب و  اههاربآ و  ینتب  ظافح  یارجا  زینرق و  تاریمعت 
رایرهش - نارهت روحم  رد  کماداب  لپ  یزاس  نمیا  لودج و  اب  ریسم  یزاسادج  یسدنه ، حالصا 

یهگا لصا  رد  جردنم  اهدروارب : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  هدرشف  یا  هلحرم  ود  یمومع  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

IKAC-1400/21 هرامش  :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/11/02هرامش هبنشکی  داتس  هناماس  زا   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  کی  تیاغل 

ناریا  :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  تعاس 14:00  ات   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هر  ) ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  یزاورپ  حوطس  مئالع  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یقوقح تاسسؤم  اهتکرش و  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - لایر نیمضت 3.228.000.000  غلبم  ربتعم - یناگرزاب  تراک  ای  تراجت  ندعم و  تعنص ، ترازو  زا  یرادرب  هرهب  هناورپ  یاراد 

سراف جیلخ  هارگرزب  نارهت  یناشن  یهاگدورف  یرادرب  هرهب  تنواعم  صاخ - ) یماهس  ( ) هر  ) ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  : رازگ هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
( صاخ یماهس  ( ) هر  ) ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  رتمولیک 30 

:: 51008845 و 1456 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ -- نکنک روحم   روحم کولب   کولب دراگ   دراگ یگنس   یگنس لئاح   لئاح راوید   راوید تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا -- ناتسرهش ناتسرهش تارادا   تارادا ینوماریپ   ینوماریپ یاهراوید   یاهراوید لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع
زینرق زینرق تاریمعت   تاریمعت -- نامیس   نامیس رگتیچ   رگتیچ روش   روش  ، ، هناخدور هناخدور یرتنالک   یرتنالک  ، ، بیرغ بیرغ  ، ، کزیرهک کزیرهک نادنبلعن   نادنبلعن یاهلپ   یاهلپ ینتب   ینتب ظافح   ظافح یارجا   یارجا یریوصت -  -  یریوصت تراظن   تراظن یاهنیبرود   یاهنیبرود
نمیا نمیا وو   لودج   لودج اباب   ریسم   ریسم یزاسادج   یزاسادج یسدنه ، ، یسدنه حالصا   حالصا  - - یاهراوید یاهراوید وو   ینف   ینف هینبا   هینبا یدروم   یدروم تاریمعت   تاریمعت وو   یشکدنب   یشکدنب وو   اههاربآ   اههاربآ ینتب   ینتب ظافح   ظافح یارجا   یارجا وو  

کماداب کماداب لپلپ   یزاس   یزاس

1212

یزاورپ یزاورپ حوطس   حوطس مئالع   مئالع بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

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

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

2001005265000342 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6168052 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  رباعم  رد  کیفارت  یزاسمارآ  حرط  هصقانم  کی  هرامشدیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهش  حطس  رباعم  رد  کیفارت  یزاسمارآ  حرط  هصقانم  کی  هرامشدیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
21,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,050,000,000 نیمضت :  غلبم 

یربارتو  هار  مزال 5  هبتر  رتاهت -  % 50 نیمضت :  تاحیضوت 
14:00 تعاس : 1402/02/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

اهنامیپ روما  هرادا  - متفه هقبط  جرک  یزکرم  یرادرهش  نامتخاس  لالب  راولب  دیحوت  نادیم  جرک   ، 3134851889 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
اهدادرارقو

:: 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

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

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

2001050352000047 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168088 :: هرازه هرازه :: 1401/11/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  یکیفارت  یقفا  یدومع و  مئالع  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  هبقرط  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهش  حطس  یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
19,215,000,000 یلام :  دروآرب 

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

14:00 تعاس : 1402/02/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم ردرد   کیفارت   کیفارت یزاسمارآ   یزاسمارآ حرط   حرط ناونع : : ناونع 1414

رهش رهش حطس   حطس یکیفارت   یکیفارت مئالع   مئالع وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 120 ھحفص 12 
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ناتسا جدننس  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسدرک

ناتسدرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005547000036 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168101 :: هرازه هرازه :: 1401/11/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.هام تدم 8  هب  لاس 1401  یرادهار  یاهب  تسرهف  ساسا  رب  لایر   30.570.746.000 هیلوا دروآرب  غلبم  هب  رهش  حطس  رباعم  یشک  طخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب  یم  تخادرپ  شیپ  دقاف  هژورپ  نیا 

ناتسدرک  ناتسا  جدننس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
.دنیامن تکرش  هصقانم  رد  دنناوت  یم  یربارت  هار و  هتشر  رتالاب  ای  هبتر 5  لقادح  یاراد  ناراکنامیپ  رهش و  حطس  رباعم  یشک  طخ  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

.ددرگ  یم  هبساحم  ینارمعریغ  یاه  حرط  ساسا  رب  تاروسک  دشاب و  یم  یلخاد  عبانم  هژورپ  رابتعا  نیمأت  لحم 
30,570,746,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,528,537,300 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  لوبق  لباق  دقن )  هجو   ) یکناب شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  نیمضت :  تاحیضوت 

( یذغاک ) یکیزیف دانسا  ج ،)  ) و ب )  ) یاه تکاپ  ییاشگزاب  هسلج  رد  .تسا  شریذپ  دروم  یکینورتکلا  یاضما  یاراد  ج )  ) و (ب ) داهنشیپ یاه  تکاپ  دانسا  افرص 
.تسین " شریذپ  دروم  مرگ ) رهم  یاراد  ) یکینورتکلا یاضما  دقاف  دانسا  و 

14:00 تعاس : 1402/01/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش تسارح  هرادا  عماج - دجسم  یوربور  - ینیمخ ماما  نابایخ  جدننس - ناتسدرک -  ، 6613664861 یتسپ :  دک  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  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

ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001621000035 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/11/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168133 :: هرازه هرازه :: 1401/11/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هر ) ) ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  یزاورپ  حوطس  مئالع  بصن  دیرخ ، هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هر  ینیمخ  ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

( هر ) ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  یزاورپ  حوطس  مئالع  بصن  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,228,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1402/02/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

( هر ) ینیمخ ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق -  نارهت -  نابوتا  رتمولیک 30   ، 1435874361 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  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

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1616

یزاورپ یزاورپ حوطس   حوطس مئالع   مئالع بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ هصقانم   هصقانم دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 1717

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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هیردیح تبرت  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001030148000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/11/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168409 :: هرازه هرازه :: 1401/11/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تعرس  تافلخت  تبث  هناماس  سیلپ 2  دک  ذخا  و  نویساربیلاک )  ) یزادنا هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  هیردیح  تبرت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

روهار مرتحم  سیلپ  ینف  تاصخشم  قباطم  تعرس  تافلخت  تبث  هناماس  سیلپ 2  دک  ذخا  و  نویساربیلاک )  ) یزادنا هار  بصن و  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
اجارف

لایر   550,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزار نابایخ  شبن  ینامیلس -  دیهش  نابایخ  هیردیح - تبرت   ، 9519615487 یتسپ :  دک  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  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

هبقرط یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168432 :: هرازه هرازه 13دکدک   تعاس  - 1401/11/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  هرامش 2001050352000047  هب  رهش  حطس  یکیفارت  تازیهجت  لمح  دیرخ و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  یرادرهش  نامتخاس  ملعم  راولب  هبقرط  فلا  تکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ

-85193768-02141934-05134227510-05134225844 :: نفلت نفلت
88969737

Www.setadiran.ir :: 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

تعرس تعرس تافلخت   تافلخت تبث   تبث هناماس   هناماس   22 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1818

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1919

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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

لگدیب نارآ و  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

متفه هلحرم  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

297 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش نیا  مود  تبون  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا ناهج   :: عبنم راشتناعبنم خیرات  زا  سپ  مهدزاود  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یهگآ نیا  مود  تبون 

6168630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ  دابآ و  بویا  ناتسراهب  ناسیدرپ  یاه  کرهش  یعرف  یلصا و  رباعم  رد  هیلخت  طولخم و  لمح  یریگراب  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   10/000/000/000 دروارب : 

هام  6 ارجا :  تدم 

یکناب همان  تنامض  ای  هنازخ  دانسا  ای  دقن  تروصب  دشابن  رتمک  دروارب  لک  غلبم  دصرد  زا 5  هک  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق نامیپ و  روما  دحاو   :: 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

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

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

2001093968000047 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6169534 :: هرازه هرازه :: 1401/11/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش دجاو  یقوقح  صاخشا  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لیذ  هژورپ  یارجا  یمومع ،  تاصقانم  ماجنا  تهج  دراد  رظن  رد  هشیدنا  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن .  راذگاو  طبریذ  هرادا  زا  طبترم  همانساسا  یاراد 

نارهت  ناتسا  هشیدنا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ینغور ونان ،  گنر  اب  رهش  حطس  لوادج  یزیمآ  گنر  سپس  ارجا و  زا  لبق  لوادج  قیقد  یشک  هدابمس  رهش و  حطس  لوادج  یوشتسش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

تراظن هاگتسد  راک  روتسد  قبط  عبرم  رتم  رادقم 50000  هب  درادناتسا  یاه  گنر  زا  هدافتسا  اب  تام  ای 

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

14:30 تعاس : 1402/02/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

3 زاف هشیدنا -  رهش  رایرهش -  ناتسرهش   ، 3354661949 یتسپ :  دک  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  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

یعرف یعرف وو   یلصا   یلصا رباعم   رباعم ردرد   هیلخت   هیلخت وو   طولخم   طولخم لمح   لمح یریگراب   یریگراب هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2020

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم لودج   لودج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2 12 1

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

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

2001001423000312 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168377 :: هرازه هرازه :: 1401/11/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تبون  ) دابآ فطل  یزرم  هنایاپ  یفرصم  مالقا  هطوبرم و  تازیهجت   ، هتسبرادم یاه  نیبرود  یزاس  دنتسم  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 1401/31/336 لوا )

یوضر  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دابآ فطل  یزرم  هنایاپ  یفرصم  مالقا  هطوبرم و  تازیهجت   ، هتسبرادم یاه  نیبرود  یزاس  دنتسم  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1401/31/336 لوا ) تبون  )
367,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   13,340,000,000 نیمضت :  غلبم 

17:00 تعاس : 1402/02/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مالسا نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم -   ، 9173695636 یتسپ :  دک  زگرد ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کولب6167845 دراگ  یگنس  لئاح  راوید  تایلمع  یارجا  - ناتسرهش تارادا  ینوماریپ  یاهراوید  لیمکت 
یاهلپ ینتب  ظافح  یارجا  یریوصت -  تراظن  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  - نک روحم 

یارجا زینرق و  تاریمعت  نامیس - رگتیچ  روش   ، هناخدور یرتنالک   ، بیرغ  ، کزیرهک نادنبلعن 
، یسدنه حالصا   - یاهراوید ینف و  هینبا  یدروم  تاریمعت  یشکدنب و  اههاربآ و  ینتب  ظافح 

کماداب لپ  یزاس  نمیا  لودج و  اب  ریسم  یزاسادج 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تعرس6168409 تافلخت  تبث  هناماس  یزادنا 2  هار  بصن و  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 10)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتظافح6169530 ینمیا و  یاهمتسیس  یا  هرود  سیورس  یرادهگن و  تهج  تکرش  هحفص 7)ییاسانش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزرم یزرم هنایاپ   هنایاپ هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزاس   یزاس دنتسم   دنتسم شزومآ ، ، شزومآ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 120 ھحفص 16 
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ییاجر دیهش  هاگورین  ییاجر -  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RPGM-1045-1778 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6167515 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ 1401- عورش 01-11-1401 - هکبش - تازیهجت  رتویپماک و  هورگ  ددع - دادعت 250  هب   ultimate هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیدمت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
02-11

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  کالرتنیا  ندرک  هفاضا  حالصا و  ردورتسکا ،  رازفا  مرن  اقترا  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000892 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  ینف و  تاعالطا  یراذگ  راب  لاسرا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  سامت 086-38244034-8  هرامش  هب  هواک  یاقآ  اب  رتشیب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج 

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

38244035-086  ، 44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ultimateultimate هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2323

کالرتنیا کالرتنیا ندرک   ندرک هفاضا   هفاضا وو   حالصا   حالصا ردورتسکا ،  ،  ردورتسکا رازفا   رازفا مرن   مرن اقترا   اقترا وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 120 ھحفص 17 
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ناجنز ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: 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 11 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگیار ینابیتشپ  اب  ربراک  یارب 600 شیوداپ  سوریو  یتنآ  ناونع  یتینما  رازفا  مرن  هتسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003988000179 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
انرب هکبش  ناریدم  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  هتسب 2  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ناونع  یتینما  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 600 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ ناجنز  ناتسا  یزرواشکداهج  نامزاس  لیوحت  ناگیار  ینابیتشپ  اب  ربراک  یارب 600 شیوداپ  سوریو  یتنآ  ناونع  یتینما  رازفا  مرن  هتسب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشدهاوخ هیوصت  هام  نیدرورف  رخآ  یقابلاو  دقن  دصرد  تروص 25 هب 

4513713118 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  یلامش -  یدعس  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33137000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443032-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درگنسوس ناتسرهش  یعامتجا  نیمات  نامتخاس  هنایار  یلحم  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050179000025 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

بعش هژورپ  1 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  هدننک  نیمات  تساوخرد  لاطبا  بجوم  یعامتجا  نیمات  نامزاس  زاین  دروم  کرادم  یراذگراب  لاسرا و  مدع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هناماس  رد  تادنتسم  کرادم و  هیلک  ندومن  روهمم 

6134994439 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  رگراک  نادیم  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340709-061  ، 33721330-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340705-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگیار ناگیار ینابیتشپ   ینابیتشپ اباب   ربراک   ربراک 600600 یارب   یارب شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع   ناونع یتینما   یتینما رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 2525

درگنسوس درگنسوس ناتسرهش   ناتسرهش یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات نامتخاس   نامتخاس هنایار   هنایار یلحم   یلحم هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 120 ھحفص 18 
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام ینف و  داهنشیپ  / تسا هباشم  دک  ناریا  دشاب / یم  تسویپ   PDF لیاف تروصب  تساوخرد  لماک  حرش  زودنیو / سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  تسا / یمازلا 

1101092447001356 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

شرآ رتسگ  هنایار  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  اهب  بآ  سنسیال  زودنیو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ تسا یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  / تسا هباشم  دک  ناریا  دشاب / یم  تسویپ   PDF لیاف تروصب  تساوخرد  لماک  حرش  زودنیو / سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدباع 08633492906 مناخ  سانشراک  هاگشیالاپ / برد  لیوحت  هدنشورف / هدهعب  لمح  هنیزه 

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492906-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زودنیو زودنیو سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشناریا ص )  ) ایبنالا متاخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنیالک دادعت 120  یارب  ینامزاس  هخسن   unlimited هخسن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام یرابتعا 2 تروصب 

1101092486000272 زاین :  هرامش 
رهشناریا ایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

زادرپ نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1   Ultimate هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  یتینما   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9914756633 یتسپ :  دک  رهشناریا ،  ص )  ) ءایبنالا متاخ  ناتسرامیب  یلع ـ  ماما  خ  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37227411-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37227416-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هاگشناد  ییوجشناد  تامدخ  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   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایانیبان تیاس  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201098109000048 زاین :  هرامش 

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

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

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

.دشاب یداصتقا  هسانش  یاراد  هدنشورف  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  داتس  هناماس  رد  امتح  روتکاف  شیپ  - 2

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

66481607-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66464066-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ههام ههام 22 یرابتعا   یرابتعا تروصب   تروصب تنیالک   تنیالک   120120 دادعت   دادعت یارب   یارب ینامزاس   ینامزاس هخسن   هخسن   unlimitedunlimited  هخسن هخسن ناونع : : ناونع 2828

نایانیبان نایانیبان تیاس   تیاس یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 2929

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

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

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

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

6168850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دناروه ناتسرهش  تاباعشنا  تلیبزا  تاعالطا  ویشرآ  یهدناماس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000897 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/02/03 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

غلبم رد  ار  لایر ) درایلیم  کی  لایر - غلبم 1000000000   ) نامیپ فقس  یتسیاب  ناگدننک  تکرش  هناماس  رد  بیرض  جرد  ناکما  مدع  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنیامن تسویپ  هدومن و  اضما  رهم و  دانسا  ریاس  هارمه  هب  هئارا و  تمیق  داهنشیپ  گرب  رد  ار  دوخ  یداهنشیپ  بیرض  جرد و  یداهنشیپ 

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

44262333-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ یتعنص  یاهکرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6169073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  نالیگ  قدنف  راک  بسک و  هشوخ  تیاسبو  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001100000214 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هناماس  رد  تبث  تهج  افرص  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگیم تروص  سانشراک ، دات  زاین و  نیمات  زا  سپ  یراک  زور  هجو 20  تخادرپ 

.دشاب ناتسا  یموب  رواشم 

4195863773 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  - دادما هتیمک  یوربور  - یتشهب دیهش  یدنبرمک  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33429668-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33428586-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاباعشنا تاباعشنا تلیبزا   تلیبزا تاعالطا   تاعالطا ویشرآ   ویشرآ وو   یهدناماس   یهدناماس ناونع : : ناونع 3030

قدنف قدنف راک   راک وو   بسک   بسک هشوخ   هشوخ تیاسبو   تیاسبو یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تاعالطا  یروانف  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   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6169081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - هناماس رد  هدش  یراذگراب  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  لانیجروا  هلاسکی  سوفوس  سنسیال  لماش  یتساوخرد  تامدخ  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

1101001011000186 زاین :  هرامش 
ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

رد الاک  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  یراذگراب   - هناماس رد  هدش  یراذگراب  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  لانیجروا  هلاسکی  سوفوس  سنسیال  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینسحم 09128168407 هناماسو  یدمحم 88115755  یاقآ  ینف  ناسانشراک  نفلت  دشاب  یمن  روصتم  یمادقا  تروصنیا  ریغ  رد  تسیمازلا  هناماس 

 : یتسپ دک  ناریا ،  تاعالطا  یروانف  نامزاس  - تاطابترا ترازو  یدورو 22  - نادنخ دیس  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1515674311

77036994-021  ، 88110000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88110000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاسکی هلاسکی سوفوس   سوفوس سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ یتعنص  یاهکرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6169090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  نالیگ  یویک  راک  بسک و  هشوخ  تیاسبو  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001100000215 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هناماس  رد  تبث  تهج  افرص  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگیم تروص  سانشراک ، دات  زاین و  نیمات  زا  سپ  یراک  زور  هجو 20  تخادرپ 

.دشاب ناتسا  یموب  رواشم 

4195863773 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  - دادما هتیمک  یوربور  - یتشهب دیهش  یدنبرمک  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33429668-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33428586-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راک راک وو   بسک   بسک هشوخ   هشوخ تیاسبو   تیاسبو یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 3333

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناریا تاعالطا  یروانف  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   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6169215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب تنیالک -  تهج 900  هلاسکی   corporate لماک هخسن  سوریو  یتنآ  سنسیال  لماش  یتساوخرد  تامدخ  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ 

1101001011000187 زاین :  هرامش 
ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

ابروتکاف شیپ  یراذگراب  تنیالک  تهج 900  هلاسکی   corporate لماک هخسن  سوریو  یتنآ  سنسیال  لماش  یتساوخرد  تامدخ  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هناماس سانشراکو  یدمحم 88115755  یاقآ  ینف  سانشراک  نفلت  دشاب  یمن  روصتم  یمادقا  تروصنیا  ریغ  رد  تسیمازلا  هناماس  رد  الاک  لماک  تاصخشم 

ینسحم 09128168407

 : یتسپ دک  ناریا ،  تاعالطا  یروانف  نامزاس  - تاطابترا ترازو  یدورو 22  - نادنخ دیس  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1515674311

77036994-021  ، 88110000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88110000-021 :: 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

اداکسا6168356 رازفا  مرن  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  هژورپ  هحفص 24)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

شیپ شیپ یراذگراب   یراذگراب تنیالک -  -  تنیالک   900900 تهج   تهج هلاسکی   هلاسکی   corporatecorporate لماک   لماک هخسن   هخسن سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال لماش   لماش یتساوخرد   یتساوخرد تامدخ   تامدخ حرش   حرش ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا هناماس   هناماس ردرد   روتکاف   روتکاف

3434

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  رتراتسا  تفاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005438 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناوت ولبات  زارآ  هدننک  هضرع  عجرم  ولبات  زارآ  یتراجت  مان   A 185 نایرج تدش   v 400 ژاتلو  RTK3205-92 لدم رتراتسا  تفاس  روتوم  لرتنک  متسیس  الاک :  مان 

زیربت
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تاکرادت  تنواعم  رابنا  برد  الاک  لیوحت  دش .  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دشاب  روتکاف  شیپ  ای  ینف  تاصخشم  دقاف  هک  یتاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23311-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-439-82 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/03هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6167821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( لانیجروا یلصا و  یالاک   ) 160KW / 3RT1066 6AP36 سنمیز روتکاتنک  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

رتراتسا رتراتسا تفاس   تفاس ناونع : : ناونع 3535

 ( ( لانیجروا لانیجروا وو   یلصا   یلصا یالاک   یالاک  )  ) 160160 KW / 3RT1066 6AP36KW / 3RT1066 6AP36 سنمیز   سنمیز روتکاتنک   روتکاتنک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

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

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

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

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

6167869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  دوش  هیارا  تمیق  تسویپ  تاصخشم  قبط  طقف  ددع  60 دادعت هب  یقرب  تاودا  ملق  هس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228002331 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نویساموتا یناگرزاب و  هدننک  هضرع  عجرم   LINEAR POSITION TRANSDUCER یتراجت مان   TMI-0100-004-222-210 لدم یطخ  رتمویسناتپ  الاک :  مان 

نایدیشر یتعنص 
ددع 60 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تبث  هناماس  رد  ینف  تاداهنشیپ  دشاب 3- یناریا  هیارا و  تفن  دنلب  تسیل  زا  یداهنشیپ  یالاک  یرابتعا 2- تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  تامدخ  حرش  ساسارب  اداکسا  رازفا  مرن  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  هژورپ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090181000083 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1714613136 یتسپ :  دک  یناما ،  ییافک  ناردارب  لباقم خ  ادهش  نادیم  زا  رتالاب  رویرهش  خ 17  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35081338-021  ، 35081341-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35081222-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا دوش   دوش هیارا   هیارا تمیق   تمیق تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط طقف   طقف ددع   ددع 6060 دادعت دادعت هبهب   یقرب   یقرب تاودا   تاودا ملق   ملق هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

اداکسا اداکسا رازفا   رازفا مرن   مرن یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168549 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  - یناتسا تیولوا  - دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  مالقا  - هباشم دک  ناریا  ددرگ ) - هعلاطم  تسویپ  دود (  رونس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتشون  لک  غلبم  - ددرگ تسویپ 

1101092113000846 زاین :  هرامش 
ناگزمره سراف و  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یم  تازیهجت  رابنا  یلا 13  تعاس 8  هبنشراهچ  یلا  هبنش  زور  الاک  لیوحت  - دشاب لمح  هنیزه  هدوزفا و  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  غلابم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  تخادرپ 

7143837877 یتسپ :  دک  هچوک 4 و 6 ،  لصافدح  مرا  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32250730-071  ، 32250191-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250357-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 3939
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ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیارفسا هاگتسیا  نزوس  رتیه  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001121000067 زاین :  هرامش 

ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یقرب تازیهجت  ریاس  دیلوت  سیورس :  مان 

دصرد 100 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راک  ، نواعت ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  هجدوب و  همانرب و  نامزاس  زا  قرب  ای  تازیهجت  تاسیسات و  ای  تاطابترا  هتشر  هبتر 5  لقادح  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  یعامتجا  هافر  و 

9146619334 یتسپ :  دک  تیریدم ،  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  بایماک -  دیهش  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32004294-051  ، 32004201-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32253033-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نیارفسا نیارفسا هاگتسیا   هاگتسیا نزوس   نزوس رتیه   رتیه یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 4040
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  زا   . یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  لک  هرادا  رورس  قاتا  دنمشوه  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تسویپ  امتح  تمیق  زیر.تسا  هدش  هدافتسا 

1101005427000030 زاین :  هرامش 
یرایتخبو لاحمراهچ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ امتح  اهتمیق  زیر.دشابیم  یمازلا  تازیهجت  ینف و  تاصخشم  لاسرا.دشاب  حالصیذ  عجارم  زا  ربتعم  زوجم  یاراد  تسیابیم  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  امتح  هدش  هتساوخ  یاه  هیدات.ددرگ 

8817653161 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  ترادا -  عمتجم  یناقلاط -  راولب  درکرهش -  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32221563-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221601-038 :: 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

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا    . . یرایتخب یرایتخب وو   لاحمراهچ   لاحمراهچ ناتسا   ناتسا لکلک   هرادا   هرادا رورس   رورس قاتا   قاتا دنمشوه   دنمشوه قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ تسویپ   تسویپ امتح   امتح تمیق   تمیق زیر.تسا   زیر.تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا

4141
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  اب  قباطم  یناشن  شتا  یاه  لوسپک  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003699000088 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

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

یاهزوجم اب  ناگدننک  نیماتاهنت  / دنشاب یم  باختنا  تیولوا  رد  ناتسرهش  یموب  ناگدننک  نیمات  / هدننک نیمات  هدهع  رب  ییاجباج  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدوب تمیق  مالعا  هب  رداق  یناشن  شتا  تامدخ  هیارا  هب  هطوبرم 

9971658749 یتسپ :  دک  یدرونایرد ،  ردانب و  لک  هرادا  یگیر -  دیهش  نابایخ  یاهتنا  راهباچ -  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31283000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35321414-054 :: 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

نارهت یناساول  رقاب  دمحم  دیسرتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامازلاو  دیرخ  تساوخرد  تسویپ  قبط  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091216001289 زاین :  هرامش 

نارهت یناساولرقابدمحمدیسرتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تالایا هدنزاس  روشک  ایرآ  دنهس  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HONEYWELL یتراجت مان   OELDBXXXXXSDMAX لدم یناشن  شتآ  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 

اکیرمآ هدحتم 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تامازلاو  دیرخ  تساوخرد  تسویپ  قبط  روتکتد  / هنومن دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1746963514 یتسپ :  دک  یناساول ،  ناتسرامیب  ینارسوبوتا  تکرش  هنایاپ  بنج  ینیسای  دیهش  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304536-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77312014-021 :: 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم یناشن   یناشن شتا   شتا یاه   یاه لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 4242

روتکتد روتکتد ناونع : : ناونع 4343
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ناجنز هیاپ  مولع  یلیمکت  تالیصحت  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  قباطم  قیرح  نالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004456000034 زاین :  هرامش 

ناجنز هیاپ  مولع  یلیمکت  تالیصحت  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشم  اب  قباطم  قیرح  نالعا  متسیس  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
متسیس  1 دادعت : 

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

یجارس 09194418163 سدنهم  یاقا  ینف  تالاوس  تسویپ  تاصخشم  اب  قباطم  قیرح  نالعا  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4513766731 یتسپ :  دک  ناجنز ،  هیاپ  مولع  یلیمکت  تالیصحت  هاگشناد  کالپ 444  یتوبث  فسوی  داتسا  راولب  - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33151-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3315142-024 :: 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 تاصخشم   تاصخشم اباب   قباطم   قباطم قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نکسم 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 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ روتکاف  شیپ  قبط  قیرح  مالعا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000726 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   C-TEC هدنزاس عجرم  سراف  دنمشوه  ناروآون  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   XFP/ZFP لدم ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ناتسلگنا
ددع 1 دادعت : 

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

شیپ دات  لیمکت.تسا و  دات  دروم  هدش  مالعا  تاصخشم  اب  مالقا.ددرگ  تبث  تایلام  نودب  عومجم و  تروص  هب  تمیق.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعیفش.دشاب 75358219 یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا.تسا  یمازلا  هناماس  رد  یراذگراب  و  ینف ) تاصخشم  اب   ) روتکاف

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: 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

تسویپ تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ قبط   قبط قیرح   قیرح مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4545

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

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

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

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

6168991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راجفنادض یوگدنلب  هوق و  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006030 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نژیو تراجت  کادآ  هدننک  هضرع  عجرم   SIREN یتراجت مان   900473EX لدم راجفنا  دض  رطخ  مالعا  ریژآ  الاک :  مان 
هاگتسد 25 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
حرد یرهاظم  اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتسد  لدم  ژراش  لباق  راجفنا  دض  هوق  غارچ  الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راجفنادض یوگدنلب  هوق و  غارچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رژراش هن  منشاب  روخ  یرتاب  امتح  هوق  غارچ 

دشاب یم  تسویپب  الاک  تاصخشم 
دشابیم هباشم  دکناریا 

( هیارکشیپ  ) دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  تکرش  نیا  رابنا  ات  لمح  هیارک 
* تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  ندومن  تسویپ 

0220101 اضاقت : هرامش 

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

83768172-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: 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

راجفنادض راجفنادض یوگدنلب   یوگدنلب وو   هوق   هوق غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 4646

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6169140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HSE نامتخاس قیرح  نالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000900 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

نامتخاس 1 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33807414-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: 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

نامرک رنهاب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6169146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - یتناراگ هناماسردروتکاف - تبث  هباشم - دکناریا  - هناماس رد  روتکاف  لک  تمیق  جرد  موزل   - قیرح ءافطا  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094336000601 زاین :  هرامش 

نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یناهبهب هلا  قلخ  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   EGO یتراجت مان   SPT-25 لدم یناشن  شتآ  لوسپک  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب الاک  لیوحت  هنیزه  - الاک لیوحتو  داتزا  سپ  دادرارق  ساسارب  تخادرپ   - هناماسردروتکاف تبث  ، یتناراگ والاک  تلاصا  ، یگدنیامن همان   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم نارحب  دحاو  هیدات  زادعب  تابوصم  تاارجا و  هیلک  - شورف زا  سپ  تنامض  تامدخ و  یاراد  - هدننک نیمات  طسوت  طرش  نتشاذگن  - هدننک نیمات 

7613747181 یتسپ :  دک  رنهاب ،  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یلم   غاب  هارراهچ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32235011-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32260100-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

HSEHSE  نامتخاس نامتخاس قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 4747

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 4848

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

یناشن6168549 شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  هحفص 24)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرادا لحم  ات  تاعالطا  لاقتنا  یا و  هداج  یریوصت  تراظن  نیبرود  یرون  ربیف  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  ارجا ، دیرخ ، مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  ) لک

1101001423000226 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158440 هرامشاب  یدسا  ینب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یرازگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا لاقتنا   لاقتنا وو   یایا   هداج   هداج یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن نیبرود   نیبرود یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ارجا ، ، ارجا دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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شرورپ شزومآ و  ترازو   :: 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   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . همیمض اهب  مالعتسا  قبط  یتایح  یاه  هناماس  هداد  یاه  هاگیاپ  زا  نابیتشپ  هخسن  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000306 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

یاقآ نفلت 82283013  هرامشاب  یگنهامه  تهج   . همیمض اهب  مالعتسا  قبط  یتایح  یاه  هناماس  هداد  یاه  هاگیاپ  زا  نابیتشپ  هخسن  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامرف لصاح  سامت  یروشاعروپ 

 : یتسپ دک  شرورپ ،  شزومآ و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  - هیمس شبن  - ینرق دبهپس  نابایخ  - یسودرف نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599958111

82282843-021  ، 82282870-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88805415-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  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 11 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6167891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سلریاو رتسب  تحت  یصاصتخا  تروصب  تنرتنیا  سیورس  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092935000957 زاین :  هرامش 

یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

گم 25 دادعت : 
1402/01/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84121061-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایح یتایح یاه   یاه هناماس   هناماس هداد   هداد یاه   یاه هاگیاپ   هاگیاپ زازا   نابیتشپ   نابیتشپ هخسن   هخسن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5050

سلریاو سلریاو رتسب   رتسب تحت   تحت یصاصتخا   یصاصتخا تروصب   تروصب تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 5151

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط   ) دودحمان هلاس و  کی  تروص  هب  ( dedicated) یصاصتخا  10mb تنرتنیا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک 

1101003523001009 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/12/06 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا دشاب  صصختم  بربجم و  ینف  رداک  اب  هتعاس  تروص 24  هب  دیاب  ینابیتشپ  ، دشابیم رظن  دم  تسویپ  لیاف  هباشم و  هدش  لاعف  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  لک  تمیق  هناماس  رد  تسا  دنمشهاوخ  تسا  یمازلا  باسحاصافم 

3136953181 یتسپ :  دک  دنولا ،  نامتخاس  ردام  نادیم  هب  هدیسرن  زومآ  شناد  راولب  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32745312-026  ، 33265112-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33265112-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتایلام  روما  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   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(Crypto Module  ) تساوخرد قباطم  وتپیرک  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000496 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-H10GB-CUM3M لدم هنایار  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39902983 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903946-021  ، 39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دودحمان دودحمان وو   هلاس   هلاس کیکی   تروص   تروص هبهب   ( ( dedicateddedicated)) یصاصتخا یصاصتخا   1010 mbmb  تنرتنیا تنرتنیا ناونع : : ناونع 5252

هنایار هنایار هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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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 09 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ایام جنیا  هراک 24  همه  متسیس  - رگپاچ - مدوم - دراه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001609003603 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسواک مثیم  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   ES30 لدم هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 

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

سیمارپ یتراجت  مان   VTrak E310s لدم  TB 12 تیفرظ  SAS رلرتنک کت  لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
ناریا هدنزاس  روشک  سیرتام  هدنزاس  عجرم  سیرتام  هدننک  هضرع  عجرم  ایام  یتراجت  مان   MA24 A Series لدم  AIO هنایار الاک :  مان 

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

یوایبع رجاه  هدننک  هضرع  عجرم   SMART TOUCH یتراجت مان   ABDX6290 لدم تلبت  یبیج  رتویپماک   USB مدوم الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تریاغم .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا.ییامنهار  تهج  زاین 09911582504  تروص  رد   . هزور هیوست 60 .هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  یتسویپ  کرادم  رد  سامت  هرامش  روتکاف و  راک و  بسک و  زوجم  هیارا  .تدوع  = 

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

31853408-045  ، 31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ایام ایام جنیا   جنیا هراک  2424   هراک همه   همه متسیس   متسیس -- رگپاچ رگپاچ -- مدوم مدوم -- دراه دراه ناونع : : ناونع 5454

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناریا یزکرم  همیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش یشک  لباک  تازیهجت  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000206 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  رد  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

( دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلاسرا  یاه  تمیق  هب  هناماس  رد  روکذم  مرف  جرد  مدع  تروص  رد  ) هناماس رد  نآ  جرد  تسویپ و  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام کی  رثکادح  بسح  هیوست 

1967764111 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  میرم  نابایخ  شبن  الدنام  نوسلن  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هقطنم 11  شرورپ  شزومآ و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  راددلیش و ...  هکبش  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030049000008 زاین :  هرامش 

نارهت رهش  هقطنم 1  شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DSL15EBO16 لدم  m 5 لوط  UTP CAT.5e دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 8,700 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

تاناریمش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1934863135 یتسپ :  دک  یناشن ،  شتآ  بنج  بیشازد - رنهاب - دیهش  نابایخ  - شیرجت تاناریمش - تاناریمش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22239617-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22239594-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش یشک   یشک لباک   لباک تازیهجت   تازیهجت یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط وو ...  ...  راددلیش   راددلیش هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 5656
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ناتسرل یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  تسویپ  مالعتسا  ساسا  رب  تمیق  هیارا  هب  مزلم  هدنشورف  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هناماس  رد  یراذگراب  مالعتسا و  مرف  لیمکت  هب  مزلم  هدنشورف 

1101000203000026 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   VWIC2-1MFT-T1/E1 لدم هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
ریفس نازادرپ  هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  هنایار  هکبش  یلومعم  کر  دربراک   FP-06DW لدم یراوید  تروپ  یرون 6  ربیف  لنپ  چپ  الاک :  مان 

تس 20 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییاضر سدنهم  یاقآ  یلامتحا 09161590583  تالاوس  هب  ییوگخساپ  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6813768514 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  نادیم   - دابآ مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33121150-066  ، 33191255-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33191709-066 :: 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 رتور   رتور ناونع : : ناونع 5757
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روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000576 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-CX4 لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاوس هنوگره  تروصرد  دیئامن  یراذگراب  مالعتسا  مرف  هارمه  هبار  دوخ  کرادم  هیلک  اه  هدننک  تکرش  هیلک  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  09378125741 هرامشاب

7616913911 یتسپ :  دک  روپ ،  یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هر )  ) ینیمخ ماما  هارگرزب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223032-034  ، 31328000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257770-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع   :: 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   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6168948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دصقم ات  یربراب  هنیزه  - دشابیم هباشم  الاک  دک  ناریا  دشابیم - تسویپ  تاصخشم  قبط  مدوم  هارمه  هب  فرصم  مک  قوف  RTU تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب 

1101091861000390 زاین :  هرامش 
هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هدننک :  رازگرب 

مایپ تعنص  راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم   SSP GSM RTU یتراجت مان   SGR2000 لدم  RS232 2 یطابترا لوژام  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  رون ) دصقم ( ات  لمح  هنیزه   - دشاب یم  یمازلا  ینف  یلام و  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817831971 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 9  یناقلاط - راولب  یادتبا  رمحا - لاله  نادیم  یراس - یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33805716-011  ، 33804444-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33357186-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5858

SGR2000SGR2000 لدم   لدم   RS232RS232   22 یطابترا   یطابترا لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 5959
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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 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریوک نازادرپ  نما  یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم   APK GATE یتراجت مان   AG 310 لدم لاوریاف   UTM هاگتسد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003234000373 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریوک نازادرپ  نما  یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم   APK GATE یتراجت مان   AG 310 لدم لاوریاف   UTM هاگتسد الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - تسویپ یاه  تسیل  قبط  تاصخشم   :: 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6169000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SFP-10G-LR لوژام ددع  دیرخ 225  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(CISCO 10 G BASE - LR SFP +MODULE FOR SMF)

1101001022002339 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-H10GB-CUM3M لدم هنایار  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 225 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  * دامرف لصاح  سامت  این  نیگرگ  یاقآ  اب 88115345  لاوس  هنوگ  ره  تهج  * تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا   . تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهع  هب  یزادناراب  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  یمامت  تسیمازلا  تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم  ندش  هدنرب 

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AG 310AG 310 لدم   لدم لاوریاف   لاوریاف   UTMUTM  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع 6060

(( SFP- 10G-LR (CISCO 10  G BASE -  LR SFP +MODULE FOR SMFSFP- 10G-LR (CISCO 10  G BASE -  LR SFP +MODULE FOR SMF  لوژام لوژام ددع   ددع   225225 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161
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ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6169144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هنایار  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092247000078 زاین :  هرامش 

ناتسدرک هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
متسیس اوآ  نیت  هدننک  هضرع  عجرم  متسیس  اوآ  نیت  هدنزاس  عجرم   BCR-3 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا نآ  دافم  لوبق  هعلاطم و  هدوب و  تسویپ  تاصخشم  طیارش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناتسدرک ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  - زرواشک نابایخ  یادتبا   - یدازآ نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6613813593

33614805-087  ، 33241337-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33235255-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هنایار   هنایار مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 6262

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

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

زا 120 ھحفص 43 
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نامرک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6169324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا ) درادناتسا ،1 هجرد دنشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  ( دشاب یم  تسویپب  تساوخرد  تسیل  ) وکسیس چیئوس  وکسیس و  رتور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسیمازلا روتکاف  شیپ 

1101009008000551 زاین :  هرامش 
یتیبرت ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یکنوهام یدمحمریم  اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   24tcl+2960 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
ینیغاب یعاجش  همطاف  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان  لدم 1841  هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 09133974624 اب  لاوس  هنوگره  تهج  دشاب  یم  نامرک  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  هدنشورف و  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  هداز  یبلاط 

7635113111 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  رجف  لپ  هب  هدیسرن  ینیمخ  ماما  هارگرزب  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33218792-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33319209-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس وو   وکسیس   وکسیس رتور   رتور ناونع : : ناونع 6363

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6169341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

5mbps دناب یانهپ  ییاجر  هلکسا  تنرتنیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
16mbps دناب یانهپ  ییاجر  دیهش  رابنا  تنرتنیا 

8mbps دناب یانهپ  عیام  زاگ  تنرتنیا 
1101092868000564 زاین :  هرامش 

ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دناب یانهپ  1 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917914559 یتسپ :  دک  رنهابدیهش ،  هلکسا  بنج  - نارادساپراولب - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33513023-076  ، 33513081-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513311-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6169417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا دناب  یانهپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001008000385 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  روهمم  لیمکت و  مالعتسا  پیت  .ددرگ  تسویپ  یتساوخرد  کرادم  هیلک  ددرگ .  تیاعر  تامازلا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1981969961 یتسپ :  دک  قرب ،  یادهش  راولب  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22123315-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

55 mbpsmbps دناب   دناب یانهپ   یانهپ ییاجر   ییاجر هلکسا   هلکسا تنرتنیا   تنرتنیا ناونع : : ناونع 6464

تنرتنیا تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

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

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

یعامتجا6168298 نیمات  نامتخاس  هنایار  یلحم  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  دیرخ 
درگنسوس ناتسرهش 

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نایانیبان6168800 تیاس  هحفص 16)یحارط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلاسکی6169081 سوفوس  هحفص 16)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشوب ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6167818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  رهشوب  سراف  جیلخ  یمومع  هناخباتک  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005807000059 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یدوواد مشاهدمحم  هدننک  هضرع  عجرم  متسیس  کتید  یتراجت  مان   TOUCH SAINA T50 INch لدم یسمل  یناسر  عالطا  دنتسا  کسویک  هاگتسد  الاک :  مان 

یمریمس
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/02 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تمالس  لیوحت  تیلوئسم  دشابیم  هدنرب  تکرش  هدهعرب  لقن  لمح  تایلام و  همیب  تخادرپ  دشاب  تسویپ  لیاف  اب  قیاطم  اقیقد  تاشرافس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09173717155 هرامش  .دشابیم  هدنرب  تکرش  هدهعرب  یعوجرم  هنیزه  سانجا  ندوب  بویعم  تروصرد  دشابیم  هدنرب  هدهعرب 

7514964371 یتسپ :  دک  رهشوب ،  هناخباتک  لک  هرادا  یرتسگداد  زا  دعب  یگنس  ینیمخ  ماما  نادیم  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یسمل یسمل یناسر   یناسر عالطا   عالطا دنتسا   دنتسا کسویک   کسویک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ناتسا  زاگ   :: 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 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( IGS-M-PL-034  ) ناریا زاگ  یلم  تکرش  درادناتسا  اب  قباطم  یتناس  درز 40  راون  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091578000309 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
 ( IGS-M-PL-034  ) ناریا زاگ  یلم  تکرش  درادناتسا  اب  قباطم  یتناس  درز 40  راون  - 

تالآرازبا الاک :  هورگ 
RO 120 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لمح  هنیزه  انمض " .دشاب  زاگ  یلم  تکرش  درادناتسا  اب  قباطم  درز  راون   . دنشاب زاگ  یلم  تکرش  تسیلرودنو  وضع  تسیاب  یم  اهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هدنشورف 

4817816953 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یناقلاط  راولب  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33204080-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33204281-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  نادارا  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناس یتناس   4040 درز   درز راون   راون ناونع : : ناونع 6767

یکیفارت یکیفارت هکشب   هکشب یایا ،) ،) هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ  ) ) خیم خیم لگلگ   ،، امن امن تهج   تهج یماظتنا ، ، یماظتنا وو   یکیفارت   یکیفارت یاهولبات   یاهولبات هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قبط  ) هیزور ثادحالا  دیدج  لپ  یارب  یکیفارت  هکشب  یا ،) هبرگ  مشچ   ) خیم لگ  ، امن تهج  یماظتنا ، یکیفارت و  یاهولبات  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یتسویپ ینف  تاصخشم 

1101090222000148 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  نانمس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دامن یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نمیا  وترپ  دامن  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  دک 01   m 3 زیاس ینهآ  سنج  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 
نمیا وترپ 

ددع 168 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

زبس لاله  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 هریاد لکش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 73 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
زراب عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.319-A دک  10x10x2 cm زیاس یموینیمولآ  سنج  لکاریم  حرط  هفرطود  یکیفارت  رالوس  یا  هبرگ  مشچ  خیم  لگ  الاک :  مان 

نارهت کیتسالپ 
ددع 400 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
ینارون دازهب  هدننک  هضرع  عجرم   AT050 لدم تالاصتا  صوصخم  تسب  هرهم و  چیپ و  هعومجم  الاک :  مان 

تس 336 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

لبس یمیش  نیرآ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   Lit 200 هکشب یکیفارت  رنیت  الاک :  مان 
هکشب 10 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
رزخ ناراک  مظنم  هدننک  هضرع  عجرم  کیفارت  انرب  یتراجت  مان   CH02 لدم هجرد 1  تانبرک  یلپ  هندب  اب   LED هناخ ود  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

ناماس امن  هر  نمیا  هدنزاس  عجرم  ناماس  امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   20x100 cm زیاس لیطتسم  لکش  یلیر  یامن  ریسم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
لامش یمیش  راگن  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   60x45 cm زیاس زمرق  یرفسف و  زبس  لیطتسم  یرتوبک  لاب  یرابخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

یزکرم نازاس  نیژد  هدننک  هضرع  عجرم   50x14 cm زیاس امن  ریسم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
زبس لاله  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 زیاس ثلثم  لکش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 45 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف تاصخشم  قبط   ) هیزور ثادحالا  دیدج  لپ  یارب  یکیفارت  هکشب  یا ،) هبرگ  مشچ   ) خیم لگ  ، امن تهج  یماظتنا ، یکیفارت و  یاهولبات  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیناوخب تقد  اب  ار  هدش  تسویپ  کرادم  افطل  یتسویپ )

3513698686 یتسپ :  دک  نانمس ،  یزکرم  یرادرهش  یدعس  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33329102-023  ، 33432200-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33458875-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناجنسفر یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  رباعم  یشک  طخ  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093249000203 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجنسفر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هدننک  تکرش  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7714713454 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  یتخت  ناجنسفر خ  ناجنسفر ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34258700-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34263052-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگدازا تشد  ناتسرهش  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
درگنسوس

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگدازآ تشد  ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  یکیفارت  تازیهجت  مئالع و  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005587000001 زاین :  هرامش 

درگنسوس ناگدازا   تشد  ناتسرهش  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

لوطرتم - ددع - بعکمرتم - عبرمرتم 250 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناگدازآ تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راک مامتا  زادعب  تیعضو  تروص  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنارخ دانسا  قیرط  زا  هلاس و  لقادحیتخادرپ 2 

ناگدازآ تشد  ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  یکیفارت  تازیهجت  مئالع و  بصن 

6441877776 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  بنج  رهش -  یدورو  درگنسوس -  ناگدازآ ،  تشد  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36746344-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36746344-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6969

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   مئالع   مئالع بصن   بصن ناونع : : ناونع 7070

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

154617 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6168007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154617 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
faac b680h یرتم یا 8  هفرح  یا  هلیم  دنبهار  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/11/05 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیدناش یرادرهش  تهج  تسویپ  یاهب  مالعتسا  قبط  ییزج  ود  یزیماگنر  خیم و  لگ  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093148000047 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زیدناش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

دولانیب رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم در  تمیق  داهنشیپ  اهب ،  مالعتسا  تاصخشم  اب  یتساوخرد  یالاک  قابطنا  مدع  تروص  رد  دشبایم  یمازلا  اهب  مالعتسا  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9356135569 یتسپ :  دک  زیدناش ،  یرادرهش  یوضر 1 -  ردص  زیدناش -  دولانیب ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34283003-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34283006-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

faac faac b680hb680h یرتم   یرتم   88 یایا   هفرح   هفرح یایا   هلیم   هلیم دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 7171

زیدناش زیدناش یرادرهش   یرادرهش تهج   تهج تسویپ   تسویپ یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط ییزج   ییزج ودود   یزیماگنر   یزیماگنر وو   خیم   خیم لگلگ   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

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

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

زا 120 ھحفص 50 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4yzh7m7lxcvzv?user=37505&ntc=6168007
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6168007?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9ylsh933kbxbe?user=37505&ntc=6168558
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6168558?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هوانگ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168613 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لداعم 900 لوط  رتم   300 کالپ ) لور.رشاو   . چیپ  ) تاقلعتم اب  هارمه  یکشمو  درز  یکیتسال  ریگتعرس 50*900*330  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هوانگ ردنب  رهش  تهج  ددع 

1101050041000087 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  هوانگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B355 دک  330x900x50 mm زیاس یکیتسال  ریگ  تعرس  الاک :  مان 
ددع 900 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
هوانگ رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم.دوش رومهم  لیمکت و  لماک  مالعتسا.دشاب  یم  تخادرپ  شیپ  نودب  ههامود  تروصب  تخادرپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلعمالغ یگنهامه 09120398069  دوش  ماجنا  دیاب  هدنرب  هب  مالعا  زا  سپ  هتفه  کی  فرظ  لیوحت  دشاب .  کی  هجرد  قوف  سانجا  انمض   . دوش همیمض  تکرش 

هداز

7531863895 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  ینیمخ  ماما  هوانگردنب خ  هوانگ ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33123200-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33123200-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیتسال یکیتسال ریگ   ریگ تعرس   تعرس ناونع : : ناونع 7373

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 16 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  یتامدخ  دک  ودک  ناریا  تاماظتناو / تسارح  عماج  متسیس  هب  طوبرم  تاقلعتم  کیتاموتادنب و  هار  متسیسدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  دوجوم  تسویپ  رد  تاصخشم  دشاب و 

1101092410001331 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص نالاب  یتراجت  مان   m 5-3 لوط زاف 3  دادعت   EGR لدم گنلیش  ریگ و  هبرض  کیتسال  کیتاموتا و  تشگرب  متسیس  هب  زهجم  دنب  هار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هجوت  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45520316-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاماظتنا تاماظتنا وو   تسارح   تسارح عماج   عماج متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم تاقلعتم   تاقلعتم وو   کیتاموتادنب   کیتاموتادنب هار   هار متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474
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نکسم 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 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکف 26205036 تسیمازلا /  تسویپ  روتکاف  شیپ  لاسرا  هدش /  تسویپ  تاصخشم  قبط  نوتس / ...  ریگ  هبرض  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000728 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
نایسابع اضر  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نایسابع  اضر  هدنزاس  عجرم   80x20x22 cm زیاس گنیکراپ  نوتس  ریگ  هبرض  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات تهج  هنومن  لاسرا  دشاب /  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  ییاج  هباج  لاسرا و  هنیزه  دشاب /  یم  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یغورف 75358223 تسیمازلا / 

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنسفر یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینتب 20*20 شرفگنس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093249000208 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجنسفر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش ماجنا  یراذگ  تمیق  تسویپ  تسیل  قبط  - دشاب یم  یمازلا  هدننک  تکرش  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7714713454 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  یتخت  ناجنسفر خ  ناجنسفر ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34258700-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34263052-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوتس نوتس ریگ   ریگ هبرض   هبرض ناونع : : ناونع 7575

2020 ** 2020 ینتب   ینتب شرفگنس   شرفگنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676
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نیوزق هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش هس  هقطنم  حطس  رباعم  یزاس  بسانم  یزاس و  نمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091252000041 زاین :  هرامش 

نیوزق هس  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادرهش هس  هقطنم  حطس  رباعم  یزاس  بسانم  یزاس و  نمیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414776315 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  امیس  وادص  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  راولب  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33651986-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656703-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6169009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  دابآ (  نوج  یسرزاب  تسیا و  یدنب  نیال  تهج  تاقلعتم  اب  لیردراگ  تازیهجت  هحفص و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000625 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  لیردراگ  دربراک   A110 لدم هرهم  چیپ و  ریگ و  هبرض  لیردراگ و  هیاپ  هحفص و  لماک  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

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

یلوچنس یاقا   05433513768 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش یرادرهش هسهس   هقطنم   هقطنم حطس   حطس رباعم   رباعم یزاس   یزاس بسانم   بسانم وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 7777

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط دابآ (  (  دابآ نوج   نوج یسرزاب   یسرزاب وو   تسیا   تسیا یدنب   یدنب نیال   نیال تهج   تهج تاقلعتم   تاقلعتم اباب   لیردراگ   لیردراگ تازیهجت   تازیهجت وو   هحفص   هحفص دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یندب یاه  تراسخ  نیمات  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
FAAC 844 یلیر گنیکراپ  کیتاموتا  برد 

مرگولیک  1800 برد : نزو  هبترم ،  70 ددرت : دادعت  کیلوردیهورتکلا ، روتارپا : عون 
.دشاب یلصا  تاقلعتم  یمامت 

1101005660000081 زاین :  هرامش 
یندب یاه  تراسخ  نیمات  قودنص  هدننک :  رازگرب 

کف نمیا  نازاس  برد  هدننک  هضرع  عجرم   FAAC یتراجت مان  کیتاموتا  رد  لدم 746  ییوشک  لماک  روتوم  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1514647313 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  (، 4  ) سدقم تسراخب ،)  ) ریصق دمحا  یتشهب ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42602130-021  ، 42602300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88500066-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FAAC 844FAAC 844  یلیر یلیر گنیکراپ   گنیکراپ کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 7979

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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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 11 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یاه  هناوخ  رادهار  تهج  پالور  برد  بصن  ههت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب  یم  یمازلا  تاعالطا  یرازگراب  لیمکت و 

تسویپ تاصخشم  قبط 
1101001165000068 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
انب تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسا یاه  هناوخ  رادهار  تهج  پالور  برد  بصن  ههت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  یمازلا  تاعالطا  یرازگراب  لیمکت و 

تسویپ تاصخشم  قبط 

9418698751 یتسپ :  دک  یبونج ،  مایق  نابایخ  یادتبا  زومآ -  شناد  یادهش  هارراهچ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32249590-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32247251-058 :: 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

پالور پالور برد   برد بصن   بصن وو   ههت   ههت ناونع : : ناونع 8080

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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ناتسرل ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هرکرک  برد  عبرمرتم  تخاس 197  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003376000013 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

عبرمرتم 197 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دریذپیم تروص  ماجنا  نسح  % 10 رسک زا  سپو  تسارحو  هطوبرمدحاو  داتو  لماک  بصن  زا  سپ  تخادرپ  .یا  هرکرک  برد  عبرم  رتم  197 تخاس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09163626601 دوش هرکاذم  رمث  یمیحر  یاقآ  هرامش  اب  موزل  تروصرد 

6814668547 یتسپ :  دک  ناتسرل ،  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم  یولع  نابایخ  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3300153-066  ، 33300153-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33303947-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هرکرک   هرکرک برد   برد عبرمرتم   عبرمرتم تخاس  197197   تخاس ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاگدورف لک  هرادا   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناتسلگ ناتسا  یاه 

ناتسلگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... ( رگ و تئارق  رلرتنک  تیگ  یسرتسد (  لرتنک  هب  طوبرم  تازبهجت  دبرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001293000092 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمامت یاضما  رهم  دوش  یرازگراب  اضما  رهم  هدوزفا  شزا  ظاحل  نودب  روتکاف  شیپ  یداهنشیپ و  تمیق  هارمهب  هعلاطم  تقدب  تسویپ  لباف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت نفلت  تسا 01731226000 و 01731228851  یمازلا  یرازگراب  تسویپ و  لیاف  تاحفص 

4933169951 یتسپ :  دک  الق ،  قآ  ناگرگ  هداج  رتمولیک 7  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32626804-017  ، 32244505-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32244506-017 :: 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

زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم یتناس  یبیرقت 220*200  هزادنا  هب   MRI دحاو یارب  کیتاموتا  برد  هاگتسد  کی  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000726 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  لحم  زا  دیدزاب  دشابیم .  هدنرب  هدهع  رب  لحم  رد  بصن  لمح و  دیرخ ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: 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

 ... (  ... ( وو رگرگ   تئارق   تئارق رلرتنک   رلرتنک تیگ   تیگ یسرتسد (  (  یسرتسد لرتنک   لرتنک هبهب   طوبرم   طوبرم تازبهجت   تازبهجت دبرخ   دبرخ ناونع : : ناونع 8282

رتم رتم یتناس   یتناس   200200 ** 220220 یبیرقت   یبیرقت هزادنا   هزادنا هبهب     MRIMRI دحاو   دحاو یارب   یارب کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد هاگتسد   هاگتسد کیکی   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6169193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  کیتاموتا  برد  هاگتسد  یارجا 4  هیهت و  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030063000130 زاین :  هرامش 

ناگزمره ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   3x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

کساج رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح یاه  هنیزه  یمامت  دشابیم  یمازلا  لحم  زا  دیدزاب  روتکاف و و  شیپ  هئارا  کساج .  ردنب  ناتسرامیب  تهج  کیتاموتا  برد  هاگتسد  هیهت 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت هرامش  ناتسرامیب  ریدم  طسوت  دیدزاب  مرف  اضما  کساج  رهش  بصن  لیوحت و  لحم  دشابیم  هدنشورف  هدهعرب  بصن  یریگراب و 

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

33333280-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337932-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد هاگتسد   هاگتسد   44 یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت تسا   تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   ناونع : : ناونع 8484

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6169393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن یارب  هقرفتم  یاهراک  باهذ و  بایا و  هیلخت و  یریگراب و  تباب  هنیزه  هنوگ  چیه  دشاب و  یم  تسویپ  کرادم  قبط  راک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یمن  تخادرپ  هناگادج  تروصب  طیحم  رد  برد 

1101001497000068 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

لیتساورتکلا هدنزاس  عجرم   180x70 cm داعبا لیتسا  حرط  گنر   ES51 لدم تاموتا  زاسخی  اب  دیاس  یاب  دیاس  راددرب  راب  برد  تسارفون  رزیرف  لاچخی  الاک :  مان 
لیتساورتکلا هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طسوت تمیق  مالعا  زا  لبق  دیاب  راک  لحم  .دشاب  یتناراگ  دیاب  راک  لک  دوش و  یم  فذح  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  نالیگ  یموب  دیاب  امتح  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش دیدزاب  راکنامیپ 

4165763555 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  تیریدم  - هیمس راولب  - راسلگ - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33131731-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33131733-013 :: 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

هبعش هبعش کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد -- تاموتا تاموتا زاسخی   زاسخی اباب   دیاس   دیاس یاب   یاب دیاس   دیاس راددرب   راددرب راب   راب برد   برد تسارفون   تسارفون رزیرف   رزیرف لاچخی   لاچخی ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6169426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهزیاسرد  ددع   7 دادعت هب  یا  هشیش  کیتاموتا  برد  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001609003606 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ارامات کیتاموتا  مامت  برد  هدننک  هضرع  عجرم   S7000 لدم یعبرم  رتم  داعبا  یا  هشیش  یپوکسلت  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  7 دادعت : 
1401/11/13 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  هاگتسد  یتناراگ  یزادنا و  هار  بصن و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامرف هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  تسویپ  هب  دیرخ  طیارش  تاصخشم و 

*** 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

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

یتسویپ یتسویپ یاهزیاسرد   یاهزیاسرد ددع   ددع   77 دادعت دادعت هبهب   یایا   هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد -- 11 ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشناریا هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6169441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  جرد  تاصخشم  اب  ددرت  لرتنک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090327000023 زاین :  هرامش 

رهشناریا هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
نایناریا عیفر  ناماگشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ارپم  یتراجت  مان   TT100 لدم هیاپ  هس  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/19 زاین :  خیرات 

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

تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  رد  هدش  جرد  تاصخشم  اب  ددرت  لرتنک  هاگتسد 

9918734311 یتسپ :  دک  نفلت 05437222796 ،  رهشناریا  هاگدورف  رهشناریا -  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37222799-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37227746-054 :: 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   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6169476 :: 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
1201004282000041 زاین :  هرامش 

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

تسویپ تسیل  ربارب  یرس   1 دادعت : 
1401/11/06 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   هدش   هدش جرد   جرد تاصخشم   تاصخشم اباب   ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8787

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 8888

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

6168007faac b680h یرتم یا 8  هفرح  یا  هلیم  هحفص 46)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تاماظتنا6168817 تسارح و  عماج  متسیس  هب  طوبرم  تاقلعتم  کیتاموتادنب و  هار  متسیس  هحفص 46)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هیردیح تبرت  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتراظن یاهنیبرود  لیمکت  تهج  SC20Z33 لدم KDT مادیپسا نیبرود  هاگتسد  هس  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یرادرهش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  یمدرم  یاهکچ  لحم  زا  دوخ 

1101030148000163 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  هیردیح  تبرت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ریفس نازادرپ  هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   KDT هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-322FH لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوخ یتراظن  یاهنیبرود  لیمکت  تهج  SC20Z33 لدم KDT مادیپسا نیبرود  هاگتسد  هس  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  هیردیح  تبرت  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش هتشون  تاحیضوت  تساوخرد  دروم  هباشم  دک  ناریا  دیامن  مادقا  یمدرم  یاهکچ  لحم  زا 

9579615487 یتسپ :  دک  یسودرف ،  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52239870-051  ، 52222082-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52230010-051 :: 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

دوخ دوخ یتراظن   یتراظن یاهنیبرود   یاهنیبرود لیمکت   لیمکت تهج   تهج SC20Z33SC20Z33  لدم لدم KDTKDT مادیپسا   مادیپسا نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد هسهس   دیرخ   دیرخ هبهب   تبسن   تبسن دراد   دراد رظن   رظن ردرد   یرادرهش   یرادرهش ناونع : : ناونع
دیامن دیامن مادقا   مادقا یمدرم   یمدرم یاهکچ   یاهکچ لحم   لحم زازا  

8989
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ناجنز یوسوم  هلا  تیآ  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  یاه  متسیس  ینابیتشپو  یزادنا  هار  بصن ،  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090011000310 زاین :  هرامش 

ناجنز یوسوم  هلا  تیا  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ دانسا  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  یاه  متسیس  ینابیتشپو  یزادنا  هار  بصن ،  دیرخ ،  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
تسیل قبط  هرقف   1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ طیارش  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4513956183 یتسپ :  دک  یوسوم ،  هلا  تیآ  ینامرد  شزومآ  زکرم  گنزاواگ –  هداج  ناجنز –  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33130549-024  ، 33130001-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33131218-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یتسویپ دانسا   دانسا قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یاه   یاه متسیس   متسیس ینابیتشپو   ینابیتشپو یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 9090

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هعومجم   هعومجم   22 لماک   لماک بصن   بصن ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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- هتسب رادم  نیبرود  هعومجم  لماک 2  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094971000022 زاین :  هرامش 

نادابآ یرادرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتآ پیاپوین  یکیتسالپ  سنج  یراشف  لدم   mm 32 هلول تسب  الاک :  مان 

ددع 90 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

انیس هنایار  اسر  هدننک  هضرع  عجرم   ACTI یتراجت مان   PMAX-0202 لدم هتسب  رادم  نیبرود  بآ  دض  هظفحم  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
لتاراف  AVR25C لدم قرب  ظفاحم  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

ایرآ توص  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRIGHT یتراجت مان   L00510205-20 لدم ریوصت  لباک  الاک :  مان 
ددع 490 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   mm 21 رطق یسکلف  سنج  قرب  هلول  الاک :  مان 

رتم 250 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   LOCAL یتراجت مان   mm 47 رطق یرتم  لوط  یسکلف  سنج  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 
رتم 380 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
کیتاموینپ وتسف  هدننک  هضرع  عجرم  ینف 541332  هسانش  یس  یو  یپ  سنج   m 10 لوط  NEBU لدم یکیتامونپ  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  یرظتنم  سکاب  یتراجت  مان   M-B2030 لدم هتسب  رادم  نیبرود  هظفحم  الاک :  مان 
ددع 23 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
یزامن اضر  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PHILIPS یتراجت مان   SPM6950 لدم راد  ثوتولب  میس و  یب  سوام  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

ردنب رون  هیالط  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HT-VISION یتراجت مان   BNC Q9 لدم هتسب  رادم  نیبرود  لیدبت  شیف  الاک :  مان 
ددع 58 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هغومجم 2 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316856591 یتسپ :  دک  یراتکه ،  کراپ 17  داباریما - نادابآ -  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5322531-061  ، 53229555-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53221699-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دامرف هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  دشابیم .  بصن  هنیزه  سانجا و  لک  تمیق  مالعا  یارب  طقف  هدش  تبث  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003352000071 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  هدنزاس  عجرم   EXSOM یتراجت مان   NVR304-16E/32E لدم هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دیدزاب  یگنهامه و  رتشیب ،  عالطا  تهج  دشابیم .  یزادنا  هار  بصن و  الاک و  دیرخ  هرادا  نیا  تساوخرد  .ددرگ  تبث  تمیق  کی  عمج  رس  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
023 33327196 دیریگب .  سامت  هرادا  نیا   IT دحاو اب  راک  لحم 

نانمس تیبرت  حالصا و  نوناک  هقبط  ود  نامتخاس 

3514687611 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تلادع  -   نادیم  سدق -  راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334022-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33326968-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ریواصت   ریواصت شخپ   شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یبناج  مزاول  هتسبرادم و  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000237000002 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دراه -UPS 3KVA INVT- هکبش لباک  - کر - چیئوس - نادرگ نیبرود  - ماد نیبرود  - تلوب نیبرود  -NVR32CH-NVR16 - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

33214305-054 ییوگخساپ نفلت.دشاب  یم  تسویپ  یبناج  مزاول  هتسبرادم و  نیبرود  دیرخ  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9813616349 یتسپ :  دک  یتعیرش 9 ،  شبن  یتعیرش -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33214311-054  ، 33214313-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33214304-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لقن لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
روشک

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6169132 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دیرخ  طیارش  قبط  هطوبرم  تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  فیدر  جنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001004000140 زاین :  هرامش 

روشک لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ دیرخ  طیارش  قبط  هطوبرم  تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  فیدر  جنپ  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

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

تسویپ دیرخ  طیارش  قبط  هطوبرم  تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  فیدر  جنپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1487673486 یتسپ :  دک  یبرغ ،  شرآ  شبن  راشفا  دیرف  یدرگتسد خ  دیهش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22275199-021  ، 22904766-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22262019-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبناج یبناج مزاول   مزاول وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393

تسویپ تسویپ دیرخ   دیرخ طیارش   طیارش قبط   قبط هطوبرم   هطوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود فیدر   فیدر جنپ   جنپ ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناشن6168549 شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  هحفص 24)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6168572 روتکاف  شیپ  قبط  قیرح  مالعا  هحفص 28)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005265000339 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لقن و لمح و  تنواعم  هدایپ -  نیرباع  ددرت  یاههاگرذگ  یزاس  بسانم  نیدایم و  حطسمه و  تاعطاقت  ( - 2  ) رهش حطس  رباعم  یسدنه  حالصا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رابتعا  فقس  ات  کیفارت - 

 - لایر درایلیم  هژورپ 42  غلبم 

هینبا  ای 4  یربارت  هار و  هبتر 4  یکناب -  همانتنامض  لایر  هدرپس 2.100.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نویلیم  کی  زیراو  دانسا  دیرخ  هنیزه 

.دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  - 

اهدادرارق اهنامیپ و  روما  هرادا  متفه  هقبط  جرک  یرادرهش  لالب -  راولب  دیحوت - نادیم  جرک   :: سردآ سردآ

026-35892423 :: نفلت :: www.karaj.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدایپ هدایپ نیرباع   نیرباع ددرت   ددرت یاه   یاه هاگرذگ   هاگرذگ یزاس   یزاس بسانم   بسانم وو   نیدایم   نیدایم وو   حطسمه   حطسمه تاعطاقت   تاعطاقت رباعم   رباعم یسدنه   یسدنه حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 9595

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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ یاه  لیاف  قبط  ددرت ( نوناق  هرامش 2  نامتخاس  یاه  قاتا  یزاس  کبس  میمرت و  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000621 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ریاس 1 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

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

ییوران یاقا   05431166370 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005265000339 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6168430 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیفارت  لقنو و  لمح  تنواعم  هدایپ -  نیرباع  ددرت  یاه  هاگرذگ  یزاس  بسانم  نیدایم و  حطسمه و  تاعطاقت  رباعم ،  یسدنه  حالصا  -95 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

لقنو و لمح  تنواعم  هدایپ -  نیرباع  ددرت  یاه  هاگرذگ  یزاس  بسانم  نیدایم و  حطسمه و  تاعطاقت  رباعم ،  یسدنه  حالصا  -95 تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
کیفارت 

41,994,448,900 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,200,000,000 نیمضت :  غلبم 

دصرد   50  % رتاهت دصرد  هینبا -  ای 4  یربارتو  هار  هبتر 4  نیمضت :  تاحیضوت 
14:00 تعاس : 1402/03/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

اهنامیپ روما  هرادا  - متفه هقبط  جرک  یزکرم  یرادرهش  نامتخاس  لالب  راولب  دیحوت  نادیم  جرک   ، 3134851889 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
اهدادرارقو

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرت ددرت نوناق   نوناق   22 هرامش   هرامش نامتخاس   نامتخاس یاه   یاه قاتا   قاتا یزاس   یزاس کبس   کبس وو   میمرت   میمرت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 9696

هدایپ هدایپ نیرباع   نیرباع ددرت   ددرت یاه   یاه هاگرذگ   هاگرذگ یزاس   یزاس بسانم   بسانم وو   نیدایم   نیدایم وو   حطسمه   حطسمه تاعطاقت   تاعطاقت رباعم ،  ،  رباعم یسدنه   یسدنه حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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حتفم رتکد  دیهش  کینیلک  یلپ  و  ع )  ) اضر ماما  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 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروص هب  درکراک  هام  رد  تعاس  نارهت و300 ناتسا  هدودحم  رد  ددرت  تهج  رایتخا  رد  تروص  هب  یسکات  هاگتسد  کی  هراجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هنایلاس دادرارق 

1101094380000045 زاین :  هرامش 
حتفم رتکد  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنایلاس دادرارق  تروص  هب  درکراک  هام  رد  تعاس  نارهت و300 ناتسا  هدودحم  رد  ددرت  تهج  رایتخا  رد  تروص  هب  یسکات  هاگتسد  کی  هراجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  کالپ 98 ،  نایسراف  دیهش  نابایخ  هگنادراهچ  رهش  ناگدازآ  یدنبرمک  زا  دعب  یدیعس  هلا  تیآ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3319865536

55278883-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55278887-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروص تروص هبهب   درکراک   درکراک هام   هام ردرد   تعاس   تعاس 300300 وو نارهت   نارهت ناتسا   ناتسا هدودحم   هدودحم ردرد   ددرت   ددرت تهج   تهج رایتخا   رایتخا ردرد   تروص   تروص هبهب   یسکات   یسکات هاگتسد   هاگتسد کیکی   هراجا   هراجا ناونع : : ناونع
هنایلاس هنایلاس دادرارق   دادرارق

9898

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ یراذگراب  هباشم  دک  ناریا  زا  هدافتسا  تهج  هب  یتسویپ /  سکع  هنومن  قبط  داعبا 46*12/5  رد  رچلیو  لغب  ینیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  روتکاف 

1101094897003351 زاین :  هرامش 
نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

نایناریا عیفر  ناماگشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ارپم  یتراجت  مان   HGWS لدم رچلیو  ددرت  لرتنک  یرانک  تیگ  الاک :  مان 
هاگتسد 40 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسرامیب رابنا  برد  راب  هیلخت  هدنشورف و  هدهعرب  لمح  هنیزه  یراک /  زور  روتکاف 20  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

82032165-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: 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

ددرت6167510 یاه  هاگرذگ  یزاس  بسانم  نیدایم و  حطسمه و  تاعطاقت  رباعم  یسدنه  حالصا 
هدایپ نیرباع 

هحفص 15) ددرت  ( ددرت

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

ددرت6167867 نوناق  هرامش 2  نامتخاس  یاه  قاتا  یزاس  کبس  میمرت و  هحفص 15)تایلمع  ددرت  ( ددرت

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

ددرت6168430 یاه  هاگرذگ  یزاس  بسانم  نیدایم و  حطسمه و  تاعطاقت  رباعم ،  یسدنه  حالصا 
هدایپ نیرباع 

هحفص 15) ددرت  ( ددرت

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

6168594FAAC 844 یلیر گنیکراپ  کیتاموتا  یاهمتسیسبرد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 55) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

نارهت6168761 ناتسا  هدودحم  رد  ددرت  تهج  رایتخا  رد  تروص  هب  یسکات  هاگتسد  کی  هراجا 
هنایلاس دادرارق  تروص  هب  درکراک  هام  رد  تعاس  و300

هحفص 15) ددرت  ( ددرت

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

رچلیو6168792 لغب  هحفص 15)ینیس  ددرت  ( ددرت

رچلیو رچلیو لغب   لغب ینیس   ینیس ناونع : : ناونع 9999
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ6169441 لیاف  رد  هدش  جرد  تاصخشم  اب  ددرت  لرتنک  یاهمتسیسهاگتسد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 55) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تعرس6168409 تافلخت  تبث  هناماس  یزادنا 2  هار  بصن و  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 10)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تعرس6168409 تافلخت  تبث  هناماس  یزادنا 2  هار  بصن و  دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 10)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت.تسا هباشمدکناریا.سانشراکداتاب  لحمرد  بصنو  لاسرا  هنیزهاب  هارمه  تسویپ  کرادم  قبط  ینزبداب  هگنل  برد 2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.09133844089 یریبک یاقآاب 

1101005920000571 زاین :  هرامش 
درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

راگدنام برد  نایلاس  هدننک  هضرع  عجرم  راگدنام  برد  نایلاس  یتراجت  مان   220x200 cm داعبا یدالوف  سنج   E120 لدم هگنل  ود  قیرح  دض  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32424900-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32424200-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هگنل هگنل ودود   قیرح   قیرح دضدض   ردرد   ناونع : : ناونع 100100
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

لاحمراهچ و6167531 ناتسا  لک  هرادا  رورس  قاتا  دنمشوه  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار 
ددرگ تسویپ  امتح  تمیق  زیر.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   . یرایتخب

هحفص 28) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6167885 تاصخشم  اب  قباطم  قیرح  نالعا  هحفص 28)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هگنل6168038 ود  قیرح  دض  هحفص 7)رد  قیرح  ( قیرح

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

یناشن6168549 شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  هحفص 24)لناپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6168572 روتکاف  شیپ  قبط  قیرح  مالعا  هحفص 28)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6169140HSE نامتخاس قیرح  نالعا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 28)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6169146 ءافطا  هحفص 28)لوسپک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( 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

هحفص 28)روتکتد6167813 قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناهفصا هراوز  رهپس  یبیکرت  لکیس  هاگورین  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SZICP-12-00--l-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6167512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عورش 01-11-1401- یکیرتکلا - تازیهجت  تاعطق و  هورگ  یتراظن - یاهنیبرود  رورس   ups یرتاب یناشن ، شتآ  پمپ  لزید  یرتاب  رورس ،  ups یرتاب یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایاپ 05-11-1401

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا هراوز  رهپس  یبیکرت  لکیس  هاگورین  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SZICP-12-00--l-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 01-11-1401 05-11-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6167790 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیرتکلا  تازیهجت  تاعطق و  هورگ  یتراظن -  یاهنیبرود  رورس   ups یرتاب یناشن ، شتآ  پمپ  لزید  یرتاب  رورس ،  ups یرتاب یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتراظن یتراظن یاهنیبرود   یاهنیبرود رورس   رورس   upsups یرتاب   یرتاب یناشن ، ، یناشن شتآ   شتآ پمپ   پمپ لزید   لزید یرتاب   یرتاب رورس ، ، رورس   upsups یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 10 110 1

یتراظن یتراظن یاهنیبرود   یاهنیبرود رورس   رورس   upsups یرتاب   یرتاب یناشن ، ، یناشن شتآ   شتآ پمپ   پمپ لزید   لزید یرتاب   یرتاب رورس ، ، رورس   upsups یرتاب   یرتاب ناونع : : - - ناونع 102102

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

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

زا 120 ھحفص 74 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7a85khhnwq77z?user=37505&ntc=6167512
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6167512?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/d85j3ntyfwhje?user=37505&ntc=6167790
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6167790?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 16 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  تاصخشم  ریاس  مرگولیک ، 4/5 نزو لمحت  اب  نیبرودریگ  شزرل  ) لابمیگ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا  *

1101094953001220 زاین :  هرامش 
زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   SS-41-IASD لدم لاتیجید  نیبرود  سوکوف  موز و  لرتنک  تیک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هدننک  نیمات  شورف  سانشراک  لاعف  سامت  هرامش  تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرکاسع و34490517 یاقآ  09169104662 و 09036964075 سامت : یاه  هرامش 

تسا تسویپ  مالعتسا  طیارش  تساوخرد و  یلیصفت  حرش 
ددرگ یراذگراب  هناماسرد   ... روتکاف و ، ینف تاعالطا  هنوگره  ، گولاتاک ، ریواصت

6165773131 یتسپ :  دک  تفن ،  ناتسرامیب  تفن  کرهش  هداج  یادتبا  هاگدورف  هار  هس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34431306-061  ، 34434142-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  * * تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   تاصخشم   تاصخشم ریاس   ریاس مرگولیک ، ، مرگولیک 4/54/5 نزو نزو لمحت   لمحت اباب   نیبرودریگ   نیبرودریگ شزرل   شزرل )) لابمیگ لابمیگ ناونع : : ناونع 103103
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 16 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هیاپ زنل و   ) تاقلعتم یساکع و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا تسویپ  ینف  تاصخشم 

تسا هباشم  دک  ناریا 
1101094953001221 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
نناک  IXUS970 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هدننک  نیمات  شورف  سانشراک  لاعف  سامت  هرامش  تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرکاسع و34490517 یاقآ  09169104662 و 09036964075 سامت : یاه  هرامش 

تسا تسویپ  مالعتسا  طیارش  تساوخرد و  یلیصفت  حرش 
ددرگ یراذگراب  هناماسرد   ... روتکاف و ، ینف تاعالطا  هنوگرهو  گولاتاک  ، ریواصت

6165773131 یتسپ :  دک  تفن ،  ناتسرامیب  تفن  کرهش  هداج  یادتبا  هاگدورف  هار  هس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34431306-061  ، 34434142-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسا   تسا تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم هیاپ ) ) هیاپ وو   زنل   زنل  ) ) تاقلعتم تاقلعتم وو   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 104104
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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 12 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یساکع نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097211000038 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تایلمع  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یمیلس اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   A170 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف هعلاطم  ار  تسویپ  لیاف  مالعتسا  طیارش  تساوخرد و  حرش  زا  قیقد  عالطا  یارب  افطل  ، دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893349 یتسپ :  دک  یتسپ 75391/311 ،  قودنص  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسعردنب - هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312245-0773  ، 31312940-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31312953-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یساکع یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 09 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

nx400 ینوس یرادربملیف  نیبرود  و  راد ) لرتنک  20mp-km- هقیقد  30 زاورپ نامز  ) رتپوک داوک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001609003602 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   HVR-S270E لدم لاتیجید  یرادرب  ریوصت  نیبرود  الاک :  مان 

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

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نامسآ  دنلب  یامنارف  هدنزاس  عجرم  مروتسا 2  یتراجت  مان   VISION HEXA لدم هروتوم  زاورپ 6  دومع  داپهپ  الاک :  مان 
نامسآ دنلب  یامنارف 

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

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تریاغم .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا.ییامنهار  تهج  زاین 09911582504  تروص  رد   . هزور هیوست 60 .هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  یتسویپ  کرادم  رد  سامت  هرامش  روتکاف و  راک و  بسک و  زوجم  هیارا  .تدوع  = 

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

31853408-045  ، 31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

nx400nx400 ینوس   ینوس یرادربملیف   یرادربملیف نیبرود   نیبرود وو   راد ) ) راد لرتنک   لرتنک 2020 mp-kmmp-km-- هقیقد هقیقد   3030 زاورپ زاورپ نامز   نامز )) رتپوک رتپوک داوک   داوک ناونع : : ناونع 106106
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مالیا ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168719 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدقن تارابتعا  لحم  زا  .ددع  کی  -  usm (canon)EF24-105mm is نوناک نیبرود  زنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000409000030 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نناک یتراجت  مان   EF-24-70 لدم دیاو  هلت  نیبرود  زنل  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنراد ار  مالعتسا  رد  تکرش  قح  یمسر  زوجم  اب  یلام و  ینف ، تیحالص  یاراد  دارفا  اه و  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931959349 یتسپ :  دک  تلاسر ،  مالیا خ  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33338120-084  ، 33338510-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33345087-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیاو دیاو هلت   هلت نیبرود   نیبرود زنل   زنل ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا دات  دروم  هدش  نعت  لدم  دنرب و  اب  یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000383000702 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نپاژ هدنزاس  روشک  یناب  قفش  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   EOS 6D لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

رثوک هارمه  سای  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   EF 24-105mm f/4 L IS لدم یساکع  نیبرود  زنل  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37636245-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتراظن6167512 یاهنیبرود  رورس   ups یرتاب یناشن ، شتآ  پمپ  لزید  یرتاب  رورس ،  ups هحفص 16)یرتاب نیبرود  ( نیبرود

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

لدم6167729 KDT مادیپسا نیبرود  هاگتسد  هس  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یرادرهش 
دیامن مادقا  یمدرم  یاهکچ  لحم  زا  دوخ  یتراظن  یاهنیبرود  لیمکت  تهج  SC20Z33

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتسویپ6167738 دانسا  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  یاه  متسیس  ینابیتشپو  یزادنا  هار  بصن ،  هحفص 63)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6167777 رادم  نیبرود  هعومجم  لماک 2  هحفص 63)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتراظن6167790 یاهنیبرود  رورس   ups یرتاب یناشن ، شتآ  پمپ  لزید  یرتاب  رورس ،  ups یرتاب هحفص 16) - نیبرود  ( نیبرود

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

کولب6167845 دراگ  یگنس  لئاح  راوید  تایلمع  یارجا  - ناتسرهش تارادا  ینوماریپ  یاهراوید  لیمکت 
یاهلپ ینتب  ظافح  یارجا  یریوصت -  تراظن  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  - نک روحم 

یارجا زینرق و  تاریمعت  نامیس - رگتیچ  روش   ، هناخدور یرتنالک   ، بیرغ  ، کزیرهک نادنبلعن 
، یسدنه حالصا   - یاهراوید ینف و  هینبا  یدروم  تاریمعت  یشکدنب و  اههاربآ و  ینتب  ظافح 

کماداب لپ  یزاس  نمیا  لودج و  اب  ریسم  یزاسادج 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

.تسا .تسا دات   دات دروم   دروم هدش   هدش نعت   نعت لدم   لدم وو   دنرب   دنرب اباب   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 108108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاقتنا6167855 یا و  هداج  یریوصت  تراظن  نیبرود  یرون  ربیف  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  ارجا ، دیرخ ،
تاعالطا

هحفص 35) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ6167893 لیاف  رد  تاصخشم  ریاس  مرگولیک ، 4/5 نزو لمحت  اب  نیبرودریگ  شزرل  ) لابمیگ
تسا هباشم  دک  ناریا  *

هحفص 16) نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب6167898 رادم  نیبرود  ریواصت  شخپ  طبض و  هحفص 63)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یبناج6167921 مزاول  هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 63)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هباشم6168289 دک  ناریا  تسا  تسویپ  ینف  تاصخشم  هیاپ ) زنل و   ) تاقلعتم یساکع و  نیبرود 
تسا

هحفص 16) نیبرود  ( نیبرود

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

یزرم6168377 هنایاپ  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزاس  دنتسم  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  هحفص 16)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یساکع6168490 هحفص 16)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

ینوس6168605 یرادربملیف  نیبرود  و  راد ) لرتنک  20mp-km- هقیقد  30 زاورپ نامز  ) رتپوک داوک 
nx400

هحفص 16) نیبرود  ( نیبرود

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

دیاو6168719 هلت  نیبرود  هحفص 16)زنل  نیبرود  ( نیبرود

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

.تسا6168986 دات  دروم  هدش  نعت  لدم  دنرب و  اب  یساکع  هحفص 16)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6169132 دیرخ  طیارش  قبط  هطوبرم  تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  فیدر  هحفص 63)جنپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسلگ ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003579000219 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیدار یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE msa 2062 لدم هنایار  جیروتسا  نس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هنایار دربهار 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
اهمتسیس لیلحت  شرگن  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   DL-380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE-DL 380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
وات رتسگ  طابترا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL 380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

راگن هر  دنمشوه  یاه  متسیس  نارگ  لیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE یتراجت مان   DL 380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا  دانسا  تسویپ  تاصخشم  قباطم  رورس  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

4918936941 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  نکسم  داینب  - یرادا تیاس  - جیسب نادیم  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32480292-017  ، 32435031-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480280-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس6168026 هحفص 81)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاماظتنا6168817 تسارح و  عماج  متسیس  هب  طوبرم  تاقلعتم  کیتاموتادنب و  هار  متسیس  هحفص 46)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109

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 " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6168007faac b680h یرتم یا 8  هفرح  یا  هلیم  هحفص 46)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یورین عیزوت  لاقتنا و  دیلوت  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ریناوت  ) ناریا قرب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ همیمض  قباطم  رورس  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001007000215 زاین :  هرامش 

( ریناوت  ) ناریا قرب  یورین  عیزوت  لاقتنا و  دیلوت   تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ  همیمض  قباطم  رورس  هاگتسد  - 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هزور  هیوست 60  دشابیم  هزور  هیوست 60   09355702336 هنیهب 27938787 - زادرپراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرظن 09371905001 سدنهم  یاقآ  زرورهم 09122905505  سدنهم  ینف  سانشراک 

1435763371 یتسپ :  دک  ریناوت ،  تکرش  یزکرم  نامتخاس  لیزرب -  نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27938450-021  ، 27938231-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88797746-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ همیمض   همیمض قباطم   قباطم رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درگتشه یعامتجا  نیمات  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 09 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

back plain - all in one - smart array رورس -  دراه  سیک 2 -  یصیخشت 2 -  روتینام  هاگتسد -  تاقلعتم 1  اب   pacs رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ گرب  قبط 2  هباشم -  دک  ناریا  - 
1101091290000102 زاین :  هرامش 

درگتشه یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم   B21 HPE-826566 هنایار  DL380-G10 رورس الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنرب اب  یعوجرم  لمح و  هیارک  تسیمازلا .  تاکرادت  هناماس  تسویپ  کرادم  رد  لوصحم  دنرب  تاصخشم و  تازج و  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخ  هیوست  هزور  رابنا 15  دیسر  سانشراک و  دات  زا  سپ  لوصحم  دشاب .  یم  هناماس 

3361788453 یتسپ :  دک  درگتشه ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  ماما  راولب  میدق  درگتشه  زربلا  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44229010-026  ، 44229013-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44229011-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - رورس رورس دراه   دراه سیک -  -  سیک یصیخشت -  -  یصیخشت روتینام   روتینام تاقلعتم -  -  تاقلعتم اباب     pacspacs رورس   رورس ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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یورین عیزوت  لاقتنا و  دیلوت  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ریناوت  ) ناریا قرب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننک هریخذ  رورس  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001007000216 زاین :  هرامش 

( ریناوت  ) ناریا قرب  یورین  عیزوت  لاقتنا و  دیلوت   تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ همیمض  قباطم  هدننک  هریخذ  رورس  دراه  - 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  24 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هزور  هیوست 60  دشابیم  هزور  هیوست 60   09355702336 هنیهب 27938787 - زادرپراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرظن 09371905001 سدنهم  یاقآ  زرورهم 09122905505  سدنهم  ینف  سانشراک 

1435763371 یتسپ :  دک  ریناوت ،  تکرش  یزکرم  نامتخاس  لیزرب -  نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27938450-021  ، 27938231-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88797746-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدننک هدننک هریخذ   هریخذ رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 1121 12
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ناکدرا یمتاخ  هلا  تیآ  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6169174 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکپ متسیس  رورس  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090635000009 زاین :  هرامش 

ناکدرا یمتاخ  هللا  تیآ  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
هنایار دربهار  نیدار  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/20 زاین :  خیرات 

ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ماجنا دیرخ  تسویپ  تسیل  رد  هدش  رکذ  طیارشو  دادرارق  قبط  دشاب و  یم  تسویپ  تسیل  قبط  الاک  تاصخشم  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم 

8951883746 یتسپ :  دک  یدازآ ،  کراپ  یوربور  یمتاخ  ...ا  تیآراولب  ناکدرا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32254445-035  ، 32240802-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226067-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکپ سکپ متسیس   متسیس رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 113113

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

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

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

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

6169200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس سیک  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000585 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
" تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  - "

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  ون و  یلصا ، الاک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دوش یم  هتفریذپ  نارهت  ناتسا  زا  طقف  تمیق  داهنشیپ  ) تسیمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا  -2

.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  روتکاف  الاک و  لمح  هنیزه  -3
.دشابیم ینف  دیئات  روتکاف و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  هتفه  ود  هیوست  -4

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911719-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس سیک   سیک هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1141 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنهس یتعنص  هاگشناد  یروانف  یشهوژپ و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6169416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقاصلا لیاف  تاصخشم  اب  رورس  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  - 2

ددرگ تمیق  هئارا  یتساوخرد  دروم  هب  طقف  تسا  دنمشهاوخ  - 3
1101093945000025 زاین :  هرامش 

دنهس یتعنص  هاگشناد  یروانف  یشهوژپ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یقاصلا لیاف  تاصخشم  اب  رورس  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  - 2

ددرگ تمیق  هئارا  یتساوخرد  دروم  هب  طقف  تسا  دنمشهاوخ  - 3

5331817634 یتسپ :  دک  دنهس ،  یتعنص  هاگشناد  دنهس -  دیدج  رهش  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458216-041  ، 33459252-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443868-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتساوخرد یتساوخرد دروم   دروم هبهب   طقف   طقف تسا   تسا دنمشهاوخ   دنمشهاوخ دشابیم  33 - - دشابیم هباشم   هباشم هدش   هدش باختنا   باختنا دکدک   ناریا   ناریا - - 22 یقاصلا   یقاصلا لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   رورس   رورس - - 11 ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ تمیق   تمیق هئارا   هئارا

1 151 15

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دبیم یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6169433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکپ متسیس  رورس  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090636000002 زاین :  هرامش 

دبیم کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
هنایار دربهار  نیدار  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

دبیم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یم  ماجنا  تسویپ  تسیل  رد  دادرارق  طیارش و  قبط  دیرخ  دشاب و  یم  تسویپ  تسیل  قبط  الاک  تاصخشم  ودشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8961735474 یتسپ :  دک  فکمه ،  هقبط  ینامرد  یرادا  نامتخاس  همجن  ناتسریبد  یوربور  هر )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  دبیم  دبیم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32334000-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32333303-035 :: 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

یتراظن6167512 یاهنیبرود  رورس   ups یرتاب یناشن ، شتآ  پمپ  لزید  یرتاب  رورس ،  ups هحفص 16)یرتاب نیبرود  ( نیبرود

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

لاحمراهچ و6167531 ناتسا  لک  هرادا  رورس  قاتا  دنمشوه  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار 
ددرگ تسویپ  امتح  تمیق  زیر.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   . یرایتخب

هحفص 28) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ6167586 همیمض  قباطم  رورس  هحفص 83)هاگتسد  رورس  ( رورس

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

یتراظن6167790 یاهنیبرود  رورس   ups یرتاب یناشن ، شتآ  پمپ  لزید  یرتاب  رورس ،  ups یرتاب هحفص 16) - نیبرود  ( نیبرود

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

6167811 - رورس دراه  سیک -  یصیخشت -  روتینام  تاقلعتم -  اب   pacs هحفص 83)رورس رورس  ( رورس

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

هدننک6167910 هریخذ  رورس  هحفص 83)دراه  رورس  ( رورس

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

رورس6168026 هحفص 81)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

چوس6168454 رورس و  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 7)دیرخ ، هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

سکپ سکپ متسیس   متسیس رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1161 16

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

سکپ6169174 متسیس  رورس  هحفص 83)هاگتسد  رورس  ( رورس

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

رورس6169200 سیک  هحفص 83)هیهت  رورس  ( رورس

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

دشابیم 6169416-3 هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  یقاصلا 2 - لیاف  تاصخشم  اب  رورس  - 1
ددرگ تمیق  هئارا  یتساوخرد  دروم  هب  طقف  تسا  دنمشهاوخ 

هحفص 83) رورس  ( رورس

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

سکپ6169433 متسیس  رورس  هحفص 83)هاگتسد  رورس  ( رورس

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

ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دکناریا.تسویپ  گرب  قبط  بایغ  روضح  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030292001032 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

فیرش متسیس  دیپس  یروانف 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا مالعتسا  مرف  لیمکت  ای  روتکاف  شیپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  دصقم  ات  الاک  لاسرا  هنیزه  دشاب  یم  ههام  شش  تخادرپزاب  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکناریا.تسویپ   دکناریا.تسویپ گرب   گرب قبط   قبط بایغ   بایغ روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1171 17

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6167998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153963 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمگارفاید چوس  لول  روسنس  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/11/04 نایاپ :  خیرات 

:: 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

نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6168340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  رد  تساوخرد  تسیل  -CNC زرف یگلک  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
135 یلخاد یمشاه 88841182  - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هدننک نیمات  اب  لاسرا  - هام هیوست 2 

1101001469001394 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XS1M12PAW01D لدم یئاقلا  یترواجم  روسنس  یگلک  الاک :  مان 
ددع 42 دادعت : 

1401/11/27 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  رد  تساوخرد  تسیل  -CNC زرف یگلک  روسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
135 یلخاد یمشاه 88841182  - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هدننک نیمات  اب  لاسرا  - هام هیوست 2 

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمگارفاید یمگارفاید چوس   چوس لول   لول روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 118118

CNCCNC  زرف زرف یگلک   یگلک روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 1191 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیمورا ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: 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 09 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اسکم یتراجت  مان   BioFace E270 لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000259000125 زاین :  هرامش 

هیمورا ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نارگایمیک هدننک  هضرع  عجرم  اسکم  یتراجت  مان   BioFace E270 لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

هنایار نیمزرس 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

شیپ هدنشورف -  هدهعب  لمح  هنیزه  لومشم -  سدنهم  اشگلد 09385294554  یوک  ییاطع  نابایخ  هیمورا  تشادهب  زکرم  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتناراگ لاسکی  لقادح  یراک -  زور  رداجکی 7  تروصب  لیوحت  دوش -  همیمض  روتکاف 

5713759185 یتسپ :  دک  هیمورا ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  اشگلد  هچوک  یئطع  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32247488-044  ، 32236060-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220893-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تراک تراک وو   تشگنارثا   تشگنارثا وو   هرهچ   هرهچ صیخشت   صیخشت روسنس   روسنس هبهب   زهجم   زهجم بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 120120

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ یاراد   maxa bioface s750 لدم تشگنا  رثا  هرهچ و  تبث  بایغ  روضح و  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005387000078 زاین :  هرامش 

نادابا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نارگایمیک هدننک  هضرع  عجرم  اسکم  یتراجت  مان   BioFace S750 لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

هنایار نیمزرس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات اب  الاک  لاسرا  هنیزه  ههام -  تخادرپ 2   - یتناراگ یاراد   maxa bioface s750 لدم تشگنا  رثا  هرهچ و  تبث  بایغ  روضح و  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایوابسچ یاقآ  سامت 09363278087  هرامش  دشاب - یم  هدننک 

6319715473 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  - یرتم یس  یرادتبا  - یراقفلاوذ یوک  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53384004-061  ، 53384014-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53384014-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتناراگ یتناراگ یاراد   یاراد   maxa bioface s750maxa bioface s750 لدم لدم تشگنا   تشگنا رثا   رثا وو   هرهچ   هرهچ تبث   تبث بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 12 112 1

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

نادابا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ یاراد   maxa bioface s750 لدم تشگنا  رثا  هرهچ و  تبث  بایغ  روضح و  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005387000078 زاین :  هرامش 

نادابا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نارگایمیک هدننک  هضرع  عجرم  اسکم  یتراجت  مان   BioFace S750 لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

هنایار نیمزرس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات اب  الاک  لاسرا  هنیزه  ههام -  تخادرپ 2   - یتناراگ یاراد   maxa bioface s750 لدم تشگنا  رثا  هرهچ و  تبث  بایغ  روضح و  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایوابسچ یاقآ  سامت 09363278087  هرامش  دشاب - یم  هدننک 

6319715473 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  - یرتم یس  یرادتبا  - یراقفلاوذ یوک  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53384004-061  ، 53384014-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53384014-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسا6167659 هباشم  دکناریا.تسویپ  گرب  قبط  بایغ  روضح  هحفص 90)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

یمگارفاید6167998 چوس  لول  هحفص 90)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

6168340CNC زرف یگلک  هحفص 90)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

تراک6168958 تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هحفص 90)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

یاراد6168970  maxa bioface s750 لدم تشگنا  رثا  هرهچ و  تبث  بایغ  روضح و  هاگتسد  کی 
یتناراگ

هحفص 90) روسنس  ( روسنس

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

تشگنا6168981 رثا  هرهچ و  تبث  بایغ  روضح و  هاگتسد  هحفص 90)کی  روسنس  ( روسنس

تشگنا تشگنا رثا   رثا وو   هرهچ   هرهچ تبث   تبث بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6169216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت نفلت  یتسویپ  دانسا  قبط  - HPSAS دراه چنیا و  روتینام 24  تروپ و  چنیا 8   19KVM لوسنک نیمات  هباشم - دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلکوت مناخ   024-33145802

1101001313000308 زاین :  هرامش 
ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم  iRACK Powered by TIAM یتراجت مان   TCD-708 لدم  IP لوژام بصن  تیلباق  تروپ و LCD 17 in و  چیئوس 8   KVM اب لوسنک  هنایاپ  الاک :  مان 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هناماس  رد  نکسا و  ًاددجم  مرف ، رد  یداهنشیپ  یاهتمیق  جرد  ینف و  تاصخشم  ءاضما  رهم و  لیمکت  تنیرپ و  زا  سپ  امازلا " هدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب ربارب  دیاب  هناماس  رد  هدش  هئارا  یداهنشیپ  لک  تمیق  اب  تسویپ  لیاف  لک  تمیق  دیامن 

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

33145344-024  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: 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

یبناج6167921 مزاول  هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 63)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

وکسیس6168931 هحفص 35)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6169216HPSAS دراه چنیا و  روتینام 24  تروپ و  چنیا 8   19KVM لوسنک هحفص 95)نیمات  چیئوس  ( چیئوس

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

وکسیس6169324 چیئوس  وکسیس و  هحفص 35)رتور  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

HPSASHPSAS دراه   دراه وو   چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام وو   تروپ   تروپ   88 چنیا   چنیا   1919KVMKVM  لوسنک لوسنک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 123123

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 " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یمگارفاید6167998 چوس  لول  هحفص 90)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

چوس6168454 رورس و  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 7)دیرخ ، هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

یتسویپ6167738 دانسا  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  یاه  متسیس  ینابیتشپو  یزادنا  هار  بصن ،  هحفص 63)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب6167777 رادم  نیبرود  هعومجم  لماک 2  هحفص 63)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6167893 لیاف  رد  تاصخشم  ریاس  مرگولیک ، 4/5 نزو لمحت  اب  نیبرودریگ  شزرل  ) لابمیگ
تسا هباشم  دک  ناریا  *

هحفص 16) نیبرود  ( نیبرود

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

ینوس6168605 یرادربملیف  نیبرود  و  راد ) لرتنک  20mp-km- هقیقد  30 زاورپ نامز  ) رتپوک داوک 
nx400

هحفص 16) نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6169132 دیرخ  طیارش  قبط  هطوبرم  تازیهجت  هتسب و  رادم  نیبرود  فیدر  هحفص 63)جنپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  2424   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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هیردیح تبرت  یزار  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامز تدم  شورف و  هموزر  تاصخشم و  لاسرا  هاگشیاز - شخب  تهج  گنیروتینام  لاتف  هاگتسد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا  هاگتسد  باختنا  یسررب و  تهج  یتناراگ 

1101091162000123 زاین :  هرامش 
هیردیح تبرت  یزار  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

عجرم داگراساپ  تمالس  میمش  هدننک  هضرع  عجرم   MEDICAL ECONET یتراجت مان   SMART3 TOCO لدم یکشزپ  بورپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 
MEDICAL ECONET هدنزاس

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  ههام  تخادرپ 2  دشاب - یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه.دشاب  الاک  تلاصا  هسانش  یاراد  تسیابیمالاک  .دشاب  دمیآ  وضع  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ.دریذپ  یم  تروص  الاک  دات  لیوحت و 

9513791197 یتسپ :  دک  هیردیح ،  تبرت  ناتسرامیب  اضر -  ماما  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52235012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52225035-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامز نامز تدم   تدم وو   شورف   شورف هموزر   هموزر وو   تاصخشم   تاصخشم لاسرا   لاسرا هاگشیاز - - هاگشیاز شخب   شخب تهج   تهج گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا هاگتسد   هاگتسد باختنا   باختنا وو   یسررب   یسررب تهج   تهج یتناراگ   یتناراگ
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جوسای یعامتجا  نیمات  نامزاس  مانمگ  یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاراد دیابامتح  الاکو  دشاب   imed وضع دیاب  تکرشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابربتعم الاک  تلاصا  بسچرب 

1101091408000199 زاین :  هرامش 
جوسای مانمگ  یادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اتت هدننک  هضرع  عجرم  لدم 41077  یعبرم  رتم  داعبا  ریغتم  مایپ  گنر  کت  گنیروتینام  رگشیامن  الاک :  مان 
عبرم رتم  3 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تلاصا  بسچرب  یاراد  دیابامتح  الاکو  دشاب   imed وضع دیاب  تکرشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنرب  تکرش  اب  لاسرا  هنیزهدشابربتعم 

7591755393 یتسپ :  دک  / ، http://gomnam-yasouj.tamin.ir دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33229198-074  ، 33229142-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33229306-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاراد یاراد دیابامتح   دیابامتح الاکو   الاکو دشاب   دشاب   imedimed  وضع وضع دیاب   دیاب تکرشو   تکرشو دشابیم   دشابیم یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط تساوخرد   تساوخرد دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
دشابربتعم دشابربتعم الاک   الاک تلاصا   تلاصا بسچرب   بسچرب
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هباشم دک  ناریا  ) تسویپ تسیل  قباطم  یکیتامروفنا  مالقا  ریاس  .و  پات  پل  / روتینام  / رتویپماک لماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003699000087 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایشرپ هنایار  تاروگیز  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DELL یتراجت مان  لدم 1557   studio-xps یرس کوب  تون  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

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

ای تمیق و  داهنشیپ  هگرب  یراذگراب  / ددرگ یرادوخ  هباشم  یالاک  یراذگ  تمیق  هیارا و  زا  هدوب و  دات  دروم  هدش  مالعا  تاصخشم  اب  طقف  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مازلا سامت  هرامش  هارمه  هب  روتکاف  شیپ 

9971658749 یتسپ :  دک  یدرونایرد ،  ردانب و  لک  هرادا  یگیر -  دیهش  نابایخ  یاهتنا  راهباچ -  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31283000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35321414-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.و.و پات   پات پلپل   // روتینام روتینام  / / رتویپماک رتویپماک لماک   لماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 126126
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ودشاب تسویپ  هصقانم  یمومع  طیارش  ینف و  تاصخشم  قبط  دیاب  یمالعا  تمیق  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسین لوبق  لباق  تسویپ  تاصخشم  زا  ریغ  هب  یراذگ  تمیق 

1101005427000031 زاین :  هرامش 
یرایتخبو لاحمراهچ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ولگب هجوق  یدیرف  اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   X.VISION یتراجت مان   2020TMU لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/11/09 زاین :  خیرات 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   Pars EVO لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/11/09 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناسر عالطا  تسویپ  رد  تاعالطا  یمامت  دینکن  تکرش  تسویپ  طیارش  نتشادن  تروص  رد  تسا  دنمشهاوخ.ددرگ  هعلاطم  امتح  اهتسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09133835132 سامت هرامش  .دنشاب  ( ناریا ) لخاد تخاس  تسیاب  یم  اه  متسیس.هدیدرگ 

8817653161 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  ترادا -  عمتجم  یناقلاط -  راولب  درکرهش -  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32221563-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221601-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار سیک   سیک // هنایار هنایار روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 127127
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لیبدرا ناتسا  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003665000057 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

SAM- ای  GPLUS-GDM-225JN ای  NIACO-NV21HVI لدم : دنرب و  طقف  / ربتعم یتناراگ  اب  / دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هتشاد  یزیمور  هیاپ  بصن  ناکما  نینچمه  هدوب  رظن  دم   LS24RF620HHCHD

دک لیبدرا ،  ناتسا  نکسم  کناب  تریدم  نامتخاس  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  بنج  شترا  نادیم  جیسب و  نادیم  نیبام  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5615797384 یتسپ : 

33733290-045  ، 33733289-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33733266-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 128128
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دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 .... مرس و قیرزت  پمپ  - کوش - گنیروتینام یفیک  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694001087 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 906 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

.دامن لصاح  سامت  عراز  سدنهم  هرامش 09155224913  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ....  .... وو مرس   مرس قیرزت   قیرزت پمپ   پمپ -- کوش کوش -- گنیروتینام گنیروتینام یفیک   یفیک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 129129

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

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

زا 120 ھحفص 102 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zaupxzhxjtuad?user=37505&ntc=6168224
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6168224?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یلور 200  نانز  تکینروت  ددع و  دادعت 200  گنیروتینام 112*90*150  لاتف  ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694001085 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تمالس زارف  بط  نیزید  هدننک  هضرع  عجرم  سوریپاپ  یتراجت  مان  یلور  هتسب 1   mm 215 زیاس یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  ذغاک  الاک :  مان 

لور 200 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

تمالس زارف  بط  نیزید  هدننک  هضرع  عجرم  سوریپاپ  یتراجت  مان  یلور  هتسب 1   mm 152 زیاس یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  ذغاک  الاک :  مان 
لور 200 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

.دسرب زکرم  رابنا  دات  هب  دیاب  الاک 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   2 00200 یلور   یلور نانز   نانز تکینروت   تکینروت وو   ددع   ددع   2 00200 دادعت   دادعت   150150 ** 9090 ** 1 121 12 گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 130130

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزور تخادرپزکرم 45 دات  سنج  دوش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  یمازلا  الاک  تلاصاو  دمیا  تساوخرد  قبط  لاتف  ذغاک  لور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف اب  لاسرا  هنیزه 

1101095112000954 زاین :  هرامش 
رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

تمالس زارف  بط  نیزید  هدننک  هضرع  عجرم  سوریپاپ  یتراجت  مان  یلور  هتسب 1   mm 152 زیاس یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  ذغاک  الاک :  مان 
لور 50 دادعت : 

1401/11/11 زاین :  خیرات 
رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب لاسرا  هنیزه  هزور  تخادرپزکرم 45 دات  سنج  دوش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  یمازلا  الاک  تلاصاو  دمیا  تساوخرد  قبط  لاتف  ذغاک  لور   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف

6155753658 یتسپ :  دک  رهشهام ،  یمیشورتپ  عیانص  ناتسرامیب  تثعب  کرهش  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2421023-0615  ، 52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا دات  دروم  زین  هباشم  یالاک  دک  ناریا   ) تسویپ ینف  تاصخشم  هب  راشف  گنیروتینام  رتلوه  هاگتسد   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096446000298 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک :  رازگرب 
ناوضر کت  ور  کین  هدننک  هضرع  عجرم  ناوضر  کت  ور  کین  هدنزاس  عجرم  بط  ناوضر  یتراجت  مان   NTR24P لدم نوخ  راشف  روتینام  رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/26 زاین :  خیرات 

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1968644871 یتسپ :  دک   ، 36 کالپ یمارهب  کباب  دیهش  هچوک  رفظ  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88783821-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88873560-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ روتینام   روتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 131131

راشف راشف گنیروتینام   گنیروتینام رتلوه   رتلوه هاگتسد   هاگتسد   22 ناونع : : ناونع 132132

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تاقلعتم اب  رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  لیاف 

1101030092000987 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2050T لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هام  راهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشخرد 09916079893 یاقآ  سامت : هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

7591994759 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  سیدرپ  بنج  لیلجرتکد  نابایخ   - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220165-074  ، 33223208-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم اباب   رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 133133
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دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168599 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع گنیروتینام 18  لاتف  ددع و  دیک 29  ینوس  یفیک  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694001089 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 47 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

.دامن لصاح  سامت  عراز  سدنهم  هرامش 09155224913  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   1818 گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف وو   ددع   ددع دیک  2929   دیک ینوس   ینوس یفیک   یفیک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 134134
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یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  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 08 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  مر  دراه و  شلف  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001053000144 زاین :  هرامش 

یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  مر  دراه و  شلف  روتینام  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

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

.دامن جرد  تاحیضوت  تمسق  رد  ار  تکرش  ای  هاگشورف  هرامش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  یرثا  بیترت  هدش  تبث  مالعتسا  هب  تروصنیا  ریغ  رد  دامرف  یراذگ  راب  تسویپ  تمسق  رد  فا  ید  یپ  بلاق  رد  ار  روتکاف  شیپ  افطل 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه 

1967714713 یتسپ :  دک  کالپ 67 ،  یراصنا ،  دیهش  نابایخ  تلم ، کراپ  یوربور  رصعیلو ، خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27652481-021  ، 27652-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

27652321-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هاگشناد  یزاجم  یاضف  تاعالطا و  یروانف  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت قبط   LED چنیا روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099976000009 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یزاجم  یاضف  تاعالطا و  یروانف  زکرم  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاحیضوت قبط   LED چنیا روتینام 24   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417633861 یتسپ :  دک  کالپ 268 ،  هیلالج -  رذآ و  نیب 16  زرواشک -  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88968066-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88965781-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط مرمر   وو   دراه   دراه شلف   شلف روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 135135

LEDLED  چنیا چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 136136
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نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6169019 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ 2 / هباشم دک  ناریا  / رتسگ ناگزاس  تکرش  ارتکیو  لدم  روتینام  تهج  / یناریا رپمآ  تلو 2.3  یباتک 12  یرطاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / ههام

1101050270000134 زاین :  هرامش 
نانمس افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دنرپ دروآ  هر  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یرطاب  ابص  یتراجت  مان   AH 12 تیفرظ  V 12 ژاتلو کشخ  دیسا  دلیس  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 17 دادعت : 

1401/11/12 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33456892-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 تخادرپ   تخادرپ // هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا // رتسگ رتسگ ناگزاس   ناگزاس تکرش   تکرش ارتکیو   ارتکیو لدم   لدم روتینام   روتینام تهج   تهج // یناریا یناریا رپمآ   رپمآ   2 .32 تلو  3. تلو   1212 یباتک   یباتک یرطاب   یرطاب ناونع : : ناونع
// هدنشورف هدنشورف اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه // ههام ههام

137137
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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 11 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6169127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلاصا و دک  نتشاد  / هدننک نیمات  اب  لمح  هنیزه  / ههام تخادرپ 5 / ددع هیاپ 1 اب  هارمه  تداعس  لباترپ  یتایح  مئالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ تسیمازلا روتکاف  رد  irc دک جرد 

1101000257003554 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

مان تداعس  هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  تداعس  هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alvand H12 لدم یکشزپ  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
تداعس یتراجت 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراددوخ یدقن  تیق  جرد  زا  / یکشزپ تازیهجت  لووسم  ینالصا  09154922334 امنهر / یمیهاربا و 05831525050   05831525027 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ دیق  تاحیضوت  تمسق  رد  شورف  سانشراک  هرامش  / دامن یراذگ  تمیق  تخادرپ  طیارش  شریذپ  تروص  رد  / پددرگ

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

31521118-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو تلاصا   تلاصا دکدک   نتشاد   نتشاد // هدننک هدننک نیمات   نیمات اباب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه // ههام ههام 55 تخادرپ   تخادرپ // ددع ددع 11 هیاپ   هیاپ اباب   هارمه   هارمه تداعس   تداعس لباترپ   لباترپ یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
// تسیمازلا تسیمازلا روتکاف   روتکاف ردرد   ircirc دکدک جرد   جرد

138138
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شیک کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6169176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزهدشاب هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  نودب  اه  تمیق  یتناراگ  اب  هارمه  تسویپ  تسیل  قبط  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب هدننک  نیمآت  هدهع  هب  لاسرا  لمح و 

1101004531000008 زاین :  هرامش 
شیک کرمگ  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ رترب  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  زبس  نیمزرس  هدنزاس  عجرم   GREEN یتراجت مان  سراپ  لدم  هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هنایمرواخ

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-245LN لدم  in 24 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
یئ هطلاس  هداز  یجاح  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   CM1415FNW لدم سکف  رنکسا و  رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

سیرتام تراجت  هعسوت و  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   pro20-EDT-6QC لدم  All in One هنایار الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
شیک هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هنیزه.دشاب  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  نودب  اه  تمیق.یتناراگ  اب  هارمه  تسویپ  تسیل  قبط  تادنتسم.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هدننک  نیمآت  هدهع  هب  لاسرا  و 

7941798375 یتسپ :  دک  ناریا ،  کرمگ  هاگردنب  شیک -  ناگزمره -  ناتسا  شیک ،  هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44423398-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44420510-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- روتینام روتینام -- هنایار هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 139139
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ناکدرا یمتاخ  هلا  تیآ  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6169295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکپ متسیس  یکشزپ  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090635000008 زاین :  هرامش 

ناکدرا یمتاخ  هللا  تیآ  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هدننک  هضرع  عجرم   OLYMPUS یتراجت مان   N3629160 هسانش دک   OEV-261H لدم یکشزپ  روتینام  الاک :  مان 

سراف
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/17 زاین :  خیرات 
ناکدرا رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه  دوش و  یم  ماجنا  زکرم  سانشراک  دات  زا  دعب  روتکاف  هیوست  دشاب و  یم  تسویپ  تسیل  قبط  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب

8951883746 یتسپ :  دک  یدازآ ،  کراپ  یوربور  یمتاخ  ...ا  تیآراولب  ناکدرا ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32254445-035  ، 32240802-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226067-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکپ سکپ متسیس   متسیس یکشزپ   یکشزپ روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 140140

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دبیم یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6169298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکپ متسیس  یکشزپ  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090636000001 زاین :  هرامش 

دبیم کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هدننک  هضرع  عجرم   OLYMPUS یتراجت مان   N3629160 هسانش دک   OEV-261H لدم یکشزپ  روتینام  الاک :  مان 

سراف
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
دبیم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه  دوش و  یم  ماجنا  زکرم  سانشراک  دات  زا  دعب  روتکاف  هیوست  دشاب و  یم  تسویپ  تسیل  قبط  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب

8961735474 یتسپ :  دک  فکمه ،  هقبط  ینامرد  یرادا  نامتخاس  همجن  ناتسریبد  یوربور  هر )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  دبیم  دبیم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32334000-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32333303-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکپ سکپ متسیس   متسیس یکشزپ   یکشزپ روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 141141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6169363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عافترا میظنت  لباق  ازجم  هیاپ  اب  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101004132000115 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/11/20 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( دوش یرازگراب  تسیمازلا (  یتناراگ  نامز  تدم  عافترا و  میظنت  لباق  هیاپ  روتینام و  لدم  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا دوش )  یرازگراب  الاک (  گولاتاک  هئارا 

تسا هدنشورف  هدهع  رب  لحم  رد  هیلحت  لمج و  هنیزه 

7515896714 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا  یدنابراهچ  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33324505-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33324504-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عافترا عافترا میظنت   میظنت لباق   لباق ازجم   ازجم هیاپ   هیاپ اباب   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 142142

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کشمیدنا یعامتجا  نیمات  یادهش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6169401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کشمیدنا یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  تهج  یتسویپ  تاصخشم  قبط  یکشزپ  صیخشتروتینام  هاگتسدکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091200000072 زاین :  هرامش 

کشمیدنا یعامتجا  نیمات  یادهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
دیواج زاس  هنایار  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   JT-V1 لدم  LCD نویزیولت الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

کشمیدنا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عالطا تهجدشاب  یم  یتسویپ  تسیلرد  تاحیضوت  یمامتدشاب  یم  هدنشورف  هدهعبدصقماتاه  هنیزه  هیلک  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09163402594 دوش گنهامهونشر  یاقآ  اب  تخادرپ  یوحنو  یبارحم 09163410198 سدنهمابرتشیب 

6481616976 یتسپ :  دک  ادهش ،  نابایخ  یاهتنا  رهش  ابیز  ادهش  یوک  کشمیدنا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42651832-061  ، 42650003-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42651830-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6169482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LCDLCD  نویزیولت نویزیولت یکشزپ - - یکشزپ صیخشت   صیخشت روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 143143

تاقلعتم تاقلعتم وو   هنایار   هنایار هاگتسد   هاگتسد   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 144144

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تاقلعتم هنایار و  هاگتسد  دیرخ 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000477 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   Pars EVO لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
رواشم یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   A4TECH هدنزاس عجرم   A4TECH یتراجت مان   3100N لدم هنایار  سوام  دروبیک و  تس  الاک :  مان 

داسرف رتسگ  طابترا 
تس 20 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان  لدم 5000  تس  ده  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

عجرم گنژاوآ  هدننک  هضرع  عجرم   LOGITECH یتراجت مان   STEREO SPEAKER Z120-EMEA 000513-980 لدم  W 1/2 ناوت هکت  وگ 2  دنلب  الاک :  مان 
نیچ هدنزاس  روشک   LOGITECH هدنزاس

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاقلعتم هنایار و  هاگتسد  دیرخ 20   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ طیارش  طباوض و  تاعالطا ، قبط 

دیریگب سامت  هرامش 09123593150  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج 

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88345191-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاصخشم6167601 لاسرا  هاگشیاز - شخب  تهج  گنیروتینام  لاتف  هاگتسد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا 
.دشاب یم  یمازلا  هاگتسد  باختنا  یسررب و  تهج  یتناراگ  نامز  تدم  شورف و  هموزر  و 

هحفص 96) روتینام  ( روتینام

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

6167616imed وضع دیاب  تکرشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا 
دشابربتعم الاک  تلاصا  بسچرب  یاراد  دیابامتح  الاکو  دشاب 

هحفص 96) روتینام  ( روتینام

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

.و6167782 پات  پل  / روتینام  / رتویپماک لماک  هحفص 96)متسیس  روتینام  ( روتینام

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

6167811 - رورس دراه  سیک -  یصیخشت -  روتینام  تاقلعتم -  اب   pacs هحفص 83)رورس رورس  ( رورس

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

هنایار6167874 سیک  / هنایار هحفص 96)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

هنایار6167992 هحفص 96)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

6168224 .... مرس و قیرزت  پمپ  - کوش - گنیروتینام یفیک  هحفص 96)لرتنک  روتینام  ( روتینام

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

ددع6168242 یلور 200  نانز  تکینروت  ددع و  دادعت 200  گنیروتینام 112*90*150  لاتف  هحفص 96)ذغاک  روتینام  ( روتینام

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

یکشزپ6168258 روتینام  لاتف  هاگتسد  هحفص 96)ذغاک  روتینام  ( روتینام

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

راشف6168272 گنیروتینام  رتلوه  هاگتسد  هحفص 96)2  روتینام  ( روتینام

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

تاقلعتم6168343 اب  هحفص 96)رتویپماک  روتینام  ( روتینام

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

ددع6168599 گنیروتینام 18  لاتف  ددع و  دیک 29  ینوس  یفیک  هحفص 96)لرتنک  روتینام  ( روتینام

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

یتسویپ6168776 تسیل  قبط  مر  دراه و  شلف  هحفص 96)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام6168884 نلاس  یزادنا  هار  بصن و  زیهجت و  هژورپ  هحفص 6)یراذگاو  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6168920LED چنیا هحفص 96)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

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

ناگزاس6169019 تکرش  ارتکیو  لدم  روتینام  تهج  / یناریا رپمآ  تلو 2.3  یباتک 12  یرطاب 
/ هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / ههام تخادرپ 2  / هباشم دک  ناریا  / رتسگ

هحفص 96) روتینام  ( روتینام

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

اب6169127 لمح  هنیزه  / ههام تخادرپ 5 / ددع هیاپ 1 اب  هارمه  تداعس  لباترپ  یتایح  مئالع  روتینام 
/ تسیمازلا روتکاف  رد  irc دک جرد  تلاصا و  دک  نتشاد  / هدننک نیمات 

هحفص 96) روتینام  ( روتینام

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

6169176- روتینام - هنایار هحفص 96)سیک  روتینام  ( روتینام

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

6169216HPSAS دراه چنیا و  روتینام 24  تروپ و  چنیا 8   19KVM لوسنک هحفص 95)نیمات  چیئوس  ( چیئوس

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

سکپ6169295 متسیس  یکشزپ  هحفص 96)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

سکپ6169298 متسیس  یکشزپ  هحفص 96)روتینام  روتینام  ( روتینام
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

عافترا6169363 میظنت  لباق  ازجم  هیاپ  اب  هحفص 96)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

6169401LCD نویزیولت یکشزپ - صیخشت  روتینام  هاگتسد  هحفص 96)کی  روتینام  ( روتینام

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

تاقلعتم6169482 هنایار و  هاگتسد  هحفص 96)دیرخ 20  روتینام  ( روتینام

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یبناج6167921 مزاول  هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 63)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزرم6168377 هنایاپ  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یزاس  دنتسم  شزومآ ، یزادنا ، هار  بصن و  هحفص 16)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6168609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  رد  لماک  تاعالطا  تسیل و  رازفا -  مرن  /ABB AC/Switch تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلخاد 135 یمشاه 88841182  - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هدننک نیمات  اب  لاسرا  - هام هیوست 2 

1101001469001395 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روشک  ABB FREQUENCY DRIVE هدنزاس عجرم   ABB FREQUENCY DRIVE یتراجت مان   ACS580-01-12A7-4 لدم  ABB روتوم رود  لرتنک  الاک :  مان 
نیبار زیهجت  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/27 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  رد  لماک  تاعالطا  تسیل و  رازفا -  مرن  /ABB AC/Switch :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 135 یمشاه 88841182  - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هدننک نیمات  اب  لاسرا  - هام هیوست 2 

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رازفا رازفا مرن   مرن //ABB AC/SwitchABB AC/Switch ناونع : : ناونع 145145
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رازفا6167481 مرن  بصن  هیهت و  شزومآ   ، یسیون گولاتاک  تامدخ  هحفص 5)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کالرتنیا6167997 ندرک  هفاضا  حالصا و  ردورتسکا ،  رازفا  مرن  اقترا  هحفص 16)بصن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناگیار6168291 ینابیتشپ  اب  ربراک  یارب 600 شیوداپ  سوریو  یتنآ  ناونع  یتینما  رازفا  مرن  هحفص 16)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اداکسا6168356 رازفا  مرن  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  هژورپ  هحفص 24)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا6168609 مرن  /ABB AC/Switch(117 هحفص رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

زودنیو6168680 هحفص 16)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ههام6168734 یرابتعا 2 تروصب  تنیالک  دادعت 120  یارب  ینامزاس  هخسن   unlimited هحفص 16)هخسن یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نایانیبان6168800 تیاس  هحفص 16)یحارط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلاسکی6169081 سوفوس  هحفص 16)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلاسکی6169215  corporate لماک هخسن  سوریو  یتنآ  سنسیال  لماش  یتساوخرد  تامدخ  حرش 
تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  تنیالک -  تهج 900 

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( 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

کولب6167845 دراگ  یگنس  لئاح  راوید  تایلمع  یارجا  - ناتسرهش تارادا  ینوماریپ  یاهراوید  لیمکت 
یاهلپ ینتب  ظافح  یارجا  یریوصت -  تراظن  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  - نک روحم 

یارجا زینرق و  تاریمعت  نامیس - رگتیچ  روش   ، هناخدور یرتنالک   ، بیرغ  ، کزیرهک نادنبلعن 
، یسدنه حالصا   - یاهراوید ینف و  هینبا  یدروم  تاریمعت  یشکدنب و  اههاربآ و  ینتب  ظافح 

کماداب لپ  یزاس  نمیا  لودج و  اب  ریسم  یزاسادج 

هحفص 10) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لاقتنا6167855 یا و  هداج  یریوصت  تراظن  نیبرود  یرون  ربیف  هکبش  یزادنا  هار  بصن و  ارجا ، دیرخ ،
تاعالطا

هحفص 35) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مارچ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6167663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژرپ وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030457000052 زاین :  هرامش 

مارچ ناتشرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   HITACHI CO هدنزاس عجرم   HITACHI یتراجت مان   CP-AW2505 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

قیقحت ناروآون 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/06 زاین :  خیرات 
مارچ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سنج 09171400060 لوحت  زادعب  تخادرپ  هدرپ  نودب  یناریا  کرام  دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تشادهب و هکبش  یرتسگداد  بنج  رصعیلو  نابایخ  مارچ  ناتسرهش  دمحا  ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  تشدهد ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7576133934 یتسپ :  دک  مارچ ،  نامرد 

32361793-074  ، 32326160-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32361605-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکژرپ6167663 هحفص 119)وئدیو  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 146146
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزکرم ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ، لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/22 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم هار   :: عبنم :: 1401/11/17عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6168627 :: هرازه هرازه :: 1401/11/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژورپ  وئدیو  یزیمور و  هنایار  سیک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 66.400.000.000 

دشاب مان  یب  تکراشم  قاروا  ای  یزیراو  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 3.320.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 159  08633670100 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکژرپ6167663 هحفص 119)وئدیو  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

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

روتکژورپ6168627 وئدیو  یزیمور و  هنایار  سیک  هحفص 120)دیرخ  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یراس6169476 یزکرم  هبعش  یزرواشک  کناب  یقرب ) هرکرک   ) پآ لور  یزادنا  هار  بصنو و  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 55) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو وو   یزیمور   یزیمور هنایار   هنایار سیک   سیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 147147
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