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

( یهگآ دادعت 1  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 24

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 

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
(( 1717))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((4141 ))

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

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

زا 47 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 28

( 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 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 30

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 27

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

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

زا 47 ھحفص 2 
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( 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 8  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

( 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  • 34

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 11  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

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

( یهگآ دادعت 2  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

( یهگآ دادعت 8  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

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

( 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 4  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " 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 47 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

وردوخ ناریا  یتعنص  یاه  بلاق  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

14-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش راشتنا  زور  راهچ  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  ینابیتشپ  بصن و  دیرخ   ، صوصخ رد   ERP عماج هچراپکی  یاه  متسیس  رازفا  مرن  شورف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  500/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

(8-15  ) یرادا تقو  رد  وردوخ  ناریا  یتعنص  یاهبلاق  تکرش  هنیکس  تشهب  یوربور  نیوزق  جرک  هاردازآ  رتمولیک 5   :: سردآ سردآ

34706614-026 :: نفلت :: WWW.IKID.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

445/083/01 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا رصع   :: عبنم :: 1401/11/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسارح یزکرم  گنروتینام  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 14/662/385/505  غلبم 

لایر  نیمضت 733/200/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامتخاس هینبا و  لقادح 5 

7581873849: یتسپ دک   - 191: یتسپ قودنص  یزکرم - هرادا  نامتخاس  : ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: سردآ سردآ

:88969737 و مان تبث  رتفد   021-41934: سامت زکرم   07431924720 :: نفلت نفلت
85193768

Www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ  ، ، صوصخ صوصخ ردرد     ERPERP  عماج عماج هچراپکی   هچراپکی یاه   یاه متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن شورف   شورف ناونع : : ناونع 11

تسارح تسارح یزکرم   یزکرم گنروتینام   گنروتینام ثادحا   ثادحا 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 47 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناجیابرذآ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیفارت یاراد  یرون  ربیف  یاههکبش  رادشه  گنیروتینام و  متسیس  تخاس  یحارط و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هام  15: ارجا راظتنا  دروم  نامز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  2,092,000,000: ارجا راظتنا  دروم  هنیزه 

:: سردآ سردآ

04131073430 :: 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

ناگدرل هروا  ییایمیش  دوک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

lufc.ir :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 14  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرت لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن .  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کیفارت کیفارت یاراد   یاراد یرون   یرون ربیف   ربیف یاههکبش   یاههکبش رادشه   رادشه وو   گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس تخاس   تخاس وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 33

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار بصن .  .  بصن نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 44

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

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

35/31-11-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام مایپ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166898 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  یصوصخ  شخب  قیرط  زا  ار  رایس  تاطابترا  هکبش  یزاسهب  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت نامرک www.harman toliنفلت هقطنم  :: www.Telir و  تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Tadarokat ker@tci.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005265000338 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نایناریا رهپس   :: عبنم تعاس 13عبنم ات   - 1401/11/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166904 :: هرازه هرازه :: 1401/11/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش  تازیهجت  تاعطق و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  120/800/000/000 دروارب :

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   6/040/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000 دیرخ : 

لوا هقبط  رد  عقاو  جرک  یرادرهش  هناخریبد  لالب  راولب  دیحوت  نادیم  جرک -   :: سردآ سردآ

02635892421 :: 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

رایس رایس تاطابترا   تاطابترا هکبش   هکبش یزاسهب   یزاسهب وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 55

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسارازگرب  ، نارهت ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
نیوزق

یفیک یبایزرا  لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/س/39 یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور  تعاس 16 ات   - 1401/11/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تراجت  :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 16  ات   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166917 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  تعاس 8   - 1401/12/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش دهشم و  نیوزق  یاه  تیاس  یناسرزور  هب  یارب   mf-hf یاهدناب بای  تهج  شیاپ و  هناماس  یزادنا 4  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  25/440/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

میظنت نامزاس  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هناخترازو  سیدرپ  هدفه  یدورو  یدنق  دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخ ، دیس  لپ  زا  رت  ناپ  یتعیرش  نابایخ   :: سردآ سردآ
ییویدار تاطابترا  تاررقم و 

89661703-02189661729 - 89662529-02189662583 :: نفلت :: www.setadiran.ir-WWW.CRA.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

نامرک هقطنم  تارباخم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

35/31-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم :: 1401/11/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رایس تاطابترا  هکبش  یزاسهب  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناسرزور یناسرزور هبهب   یارب   یارب   mf-hfmf-hf  یاهدناب یاهدناب بای   بای تهج   تهج وو   شیاپ   شیاپ هناماس   هناماس   44 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

رایس رایس تاطابترا   تاطابترا هکبش   هکبش یزاسهب   یزاسهب وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 88

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 " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناگزمره ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

شنیرفآ  :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 15  ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167319 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک   هبنشود  زور   - 1401/11/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات ردانب  لک و  هرادا  یکیتامروفنا  تامدخ  هئارا  زاین و  دروم  هکبش  یا و  هنایار  تاعطق  تازیهجت و  نیمات  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یا  هنایار  یفنص  ماظن  رد  تیوضع  یهاوگ  ای  ینابیتشپ و  تامدخ  هزوح  رد  هبتر  لقادح  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   7/195/000/000 نیمضت : 

هام لقادح 3  تدم  هب 

:: سردآ سردآ

07632123226 - 32123839-32123153 :: نفلت :: - www.setadiran.ir- www.shahidrajaeeport.pmo.irنفلت تیاسبو تیاسبو
iets.mporg.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یبایزرا اب  نامزمه  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
لوا تبون  هچراپکی  یفیک 

1401/11/02 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/35 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  زور  تعاس 14  ات  تیاس  زا   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام مایپ   :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 14  ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166900 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشود  زور  تعاس 8   - 1401/11/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناکمهز ینرس -  ییاتسور  هار  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تفریج ناتسرهش  هزوح  حطس  ییاتسور  یاه  هار  تلافسآ  یزاسریز و  تایلمع 

بونج  رابدور  جنگ و  هعلق  یاه  ناتسرهش  هزوح  حطس  درس 19-0  تلافسآ  یارجا 
جنگ هعلق  ناجونم -  یدنبتشه و  ناجونم -  جونهک -  روحم  اکپوت 19-0  تلافسآ  شکور  یارجا 

کشمر جنگ -  هعلق  یعرف  روحم  اکپوت 19-0  تلافسآ  شکور  یارجا 
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  و ... 

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هداج لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  فلا  تکاپ  هلال  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
نفلت 03443317523 هرامش 2  یتعنص  کرهش  یادتبا  نامرگ  هداج  رتمولیک 5  تفریج  : یناشن هب  نامرک  ناتسا  بونج  یا 

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

هکبش هکبش وو   یایا   هنایار   هنایار تاعطق   تاعطق وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 99

 ...  ... وو هزوح   هزوح حطس   حطس   1919 -- 00 درس   درس تلافسآ   تلافسآ یارجا   یارجا ییاتسور   - - ییاتسور یاه   یاه هار   هار تلافسآ   تلافسآ وو   یزاسریز   یزاسریز تایلمع   تایلمع ییاتسور -  -  ییاتسور هار   هار لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 1010

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

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

2001050235000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14:20هرامش ات  خروم 1401/11/1  تعاس 8  زا   - 1401/11/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناروآون  :: عبنم تعاس 14:20عبنم ات  زا 1401/11/1   - 1401/11/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167394 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/11/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رصعیلو  نادیم  ات  نت  نادیم 72  لصاف  دح  یلع  ماما  هارگرزب  یاه  لیر  دراگ  ضیوعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 115.253.704.465 

هام ارجا 8  تدم 

 - لایر دانسا 11.530.000  دیرخ  هنیزه  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 5.763.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
همانیهاوگ هئارا  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  یربارت -  هار و  هبتر 5  هبتر  لقادح 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  یراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  دأت  همانیهاوگ  هئارا  .دشابیم  یمازلا  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یراکنامیپ  تیحالص 
.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  .تسا  راتخم  تاداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  .دشابیم  یمازلا 

هنامرحم روما  تسارح و  هرادا  مشش  هقبط   A کولب زکرم  یرادرهش  نامتخاس  ردص  یسوم  ماما  راولب  مق   :: سردآ سردآ

02536104585 :: 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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددرت6166957 لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن .  هحفص 5)نیمات  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هارگرزب هارگرزب یاه   یاه لیر   لیر دراگ   دراگ ضیوعت   ضیوعت ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 47 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mqgfeh9fzu6dw?user=37505&ntc=6167394
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6167394?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/104
https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
mailto:info@hezarehinfo.net
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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  لوا  تبون  یفیک  یبایزرا  اب  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/31/335 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش ات   - 1401/12/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرالاس مدرم   :: عبنم تعاس 17عبنم ات   - 1401/11/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167381 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/11/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریگجاب  یزرم  هنایاپ  یفرصم  مالقا  هطوبرم و  تازیهجت  هتسبرادم ،  یاه  نیبرود  یزاس  دنتسم  شزومآ ،  یزادنا ،  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 212.000.000.000 

لایر نیمضت 10.240.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 9173695636 مالسا  نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم   :: سردآ سردآ

05133412024 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

05133435888 :: 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

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  دیدجت -  مود - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/11/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/11/19هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم هبنشکیعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/12/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167425 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور   - 1401/12/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 cgs یاه هاگتسیا  زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  47/809/302/040 دروارب : 

زور   180 ارجا :  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   2/390/465/102 نیمضت : 

هام  3 تاداهنشیپ :  رابتعا  تدم 

اهدادرارق 2 روما  رتفد  کولب 7 ،  مراهچ   ، یضاقتم طیارش  هقبط 13  هرامش 160 ، نامتخاس  کارا   ، نابایخ شبن  یلامش  رهشناریا  نابایخ  نارهت ،  :: 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

تسارح6166866 یزکرم  گنروتینام  هحفص 5)ثادحا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یفرصم یفرصم مالقا   مالقا وو   هطوبرم   هطوبرم تازیهجت   تازیهجت هتسبرادم ،  ،  هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزاس   یزاس دنتسم   دنتسم شزومآ ،  ،  شزومآ یزادنا ،  ،  یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

CGSCGS یاه یاه هاگتسیا   هاگتسیا زازا   یکی   یکی کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 47 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xfew3t2qxauac?user=37505&ntc=6167381
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6167381?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/j3wdbx6hpwh6v?user=37505&ntc=6167425
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6167425?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/172
mailto:info@hezarehinfo.net
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یعامتجا نیمات  رتسگ  هافر  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیریدم یاه  همانیهاوگ  رودص  یزاس و  هدایپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094284000143 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  یعامتجا  نیمات  رتسگ  هافر  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تیریدم هب  طوبرم  یاهرواشم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تارطخ و لیلحت  ( - ISO10002) نایرتشم تیاکش  تیریدم  متسیس  (- ISO9001:2015) تیفیک تیریدم  متسیس  رارقتسا.هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 333 و 334 نفلت 44979387  .تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا  (. HACCP  ) اذغ تعنص  رد  ینارحب  طاقن  لرتنک 

1473614811 یتسپ :  دک   ، 3 کالپ تماما  تسب  نب  یاهتنا  ، یزکرمربمایپ نابایخ  ، یراتسدیهش نابوتا  ، نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44979387-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44952264-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ ریسفت  لیدبت و  نفوئاگ 2 و  یا  هراوهام  ریواصت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095432000027 زاین :  هرامش 

جرک یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نآ ریسفت  لیدبت و  نفوئاگ 2 و  یا  هراوهام  ریواصت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3134851965 یتسپ :  دک  جرک ،  یرادرهش  تاعالطا  یروانف  نامزاس  - زومآ شناد  راولب   - ریت تفه  هاراهچ  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3593-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3593-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیریدم تیریدم یاه   یاه همانیهاوگ   همانیهاوگ رودص   رودص وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 1414

نآنآ ریسفت   ریسفت وو   لیدبت   لیدبت وو     22 نفوئاگ   نفوئاگ یایا   هراوهام   هراوهام ریواصت   ریواصت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 47 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/lhv5zzmplu8aw?user=37505&ntc=6166967
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6166967?code=37505
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https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6167254?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هتوم یالط   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6167284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

H S E رازفا مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001546000304 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هتوم  یالط  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط   H S E رازفا مرن  دیرخ  - 

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

1401/11/10 زاین :  خیرات 
همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا عمتجم و  هب  همانرب  هئارازا  سپ  تخادرپ  ددرگ  لصاح  سامت  ینامرک  رتکد  یاقآ  هرامش 09131182889  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم تخادرپ  یلام  روما  طسوت  ینف  هیدات  زا  سپ  یمسر  روتکاف 

8353135531 یتسپ :  دک  هتوم ،  یالط  عمتجم   117 یتسپ قودنص  همیم  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45336240-031  ، 45336288-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45336130-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

H S EH S  E  رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 47 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/56d4mh33q87ba?user=37505&ntc=6167284
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6167284?code=37505
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6167457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  لیاف  قباطم   spm کرام  - line laser یرزیل یروحم  مه  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574001115 زاین :  هرامش 

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم دئوس  هدنزاس  روشک   SPM INSTRUMENT هدنزاس عجرم   LineLazer لدم  ios دیوردنا و رازفا  مرن  هارمه  هب  سلریاو  یرزیل  تنمیالا  هاگتسد  الاک :  مان 

یسراپ نیون  زومآ  تعنص  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/05 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

spm کرام  - line laser یرزیل یروحم  مه  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ مالعتسا  مرف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  قباطم 
.دشاب یم  یمازلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ 

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912726-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

line laserline laser  یرزیل یرزیل یروحم   یروحم مهمه   هاگتسد   هاگتسد 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 :

زا 47 ھحفص 14 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dtbhruqr855be?user=37505&ntc=6167457
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6167457?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/9
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

6167125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/04 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  نزاخ  لاغز و  روسنس و  رتومرت و  مالقا  متیا   4 ناونع : 

14013621 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/24 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

6167130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/29 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کرحتم شوج  هطقن  هاگتسد  هدنرادهگن  عاونا  ناونع : 

14012104 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/28 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نزاخ نزاخ وو   لاغز   لاغز وو   روسنس   روسنس وو   رتومرت   رتومرت مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 1818

کرحتم کرحتم شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد هدنرادهگن   هدنرادهگن عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 47 ھحفص 15 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

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

52461495 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/07هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاقنراون تعرس  هدننک  لرتنک  هدنهدناشن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاقنراون هلاقنراون تعرس   تعرس هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک وو   هدنهدناشن   هدنهدناشن ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

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

52454550 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/11/07هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/11/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/11/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآ یولف  رتیمسنارت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بآبآ یولف   یولف رتیمسنارت   رتیمسنارت دیرخ   دیرخ 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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ملعاریما یناتسرامیب  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیمکت.تسا هدش  یراذگراب  هناماس  رد  هشقن  تاحیضوت.ملعاریما و  یناتسرامیب  عمتجم  قیرح  یافطاو  نالعا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا دیدزاب  مرف 

1101030465000070 زاین :  هرامش 
نارهت ملعاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا ینف  تاصخشم  یراذگراب.دوش  هتفرگ  سامت  ییانمت  سدنهم  66343387 هرامش اب  دیدزاب  تباب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1145765111 یتسپ :  دک  یلامش ،  یدعس  نابایخ  تلود  هزاورد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66343066-021  ، 66708691-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66704805-021 :: 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

زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: 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

6167333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناتسرامیب یناتسرامیب عمتجم   عمتجم قیرح   قیرح یافطاو   یافطاو نالعا   نالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2222

قیرح قیرح مالعا   مالعا مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لخاد تخاس  تسویپ  لیاف  قبط  قیرح  مالعا  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091475000527 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
رتسگ شهوژپ  اناس  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   SE.NS یتراجت مان   S2-CSD-200 لدم لانشنوناک  یدود  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

اتیپوس یدیلوت  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 45  هتسب   m 2 لوط  20x20 mm زیاس  cm 2 یلخاد رطق   PVC سنج هداس  تکاد  الاک :  مان 
هتسب 5 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
یبعچ لوسرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم   V 6LR61 9 لدم  V 9 ژاتلو یباتک  نیالاکلآ  ژراش  لباق  ریغ  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

رگخا سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  رگخا  سراپ  یتراجت  مان   mm 1 تماخض  cm 300 لوط  pg 13/5 رطق هزیناولاگ  سنج  قرب  هلول  الاک :  مان 
هخاش 30 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
یرتم لوط  ینف 0202005004  هرامش  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   2x1/5 mm^2 عطقم حطس   mm 9/7 رطق  PVC شکور سنج  راددلیش  ناشفا  قرب  لباک  الاک :  مان 

نادمه لباک  میس و  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم 
رتم 635 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
جوم ایرآ  نارادنپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   FARPAM یتراجت مان   12V120Ah لدم  V 12 ژاتلو دیسا  دلیس  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

رتسگ شهوژپ  اناس  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   SE.NS یتراجت مان   RX-99 لدم قیرح  مالعا  لانشنوناک  نز  کمشچ  غارچ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
شهوژپ اناس  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   SENS یتراجت مان   RC-100 لدم قیرح  مالعا  تسیر  لباق  لانشنوناک  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

رتسگ شهوژپ  اناس  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم  رتسگ 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
رتسگ شهوژپ  اناس  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   SE.NS یتراجت مان   MD-101 لدم لانشنوناک  یترارح  یدود و  یتلوم  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/16 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لخاد تخاس  تسویپ  لیاف  قبط  قیرح  مالعا  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9357189915 یتسپ :  دک  یرقاب ،  دیهش  عمتجم  ینابعش - ) دیهش   ) همانهاش 35 همانهاش -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33004640-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

:: 101/م/1401 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gi.tci.ir :: عبنم خیرات 1401/11/03عبنم ات   1401/11/01 خیرات :  زا   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ قرش  هقطنم  رد  یرون  یاهلباک  یبارخ  عفر  حالصا و  یرادهگن ،  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیدهم هژیو  کینیلک   :: 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 18 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هداد  یلک  تمیق  لانیجروا  تاعطق  یمامت  یتسویپ  تسیل  قبط  هباشم  دک  ناریا   . رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092020000041 زاین :  هرامش 

هیدهم هژیو  کینیلک  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL380 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هداد  یلک  تمیق  لانیجروا  تاعطق  یمامت  یتسویپ  تسیل  قبط  هباشم  دک  ناریا   . رورس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6713743641 یتسپ :  دک  هیدهم ،  هژیو  کینیلک  دیوم  هارراهچ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3306289-0918  ، 37210780-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37210780-083 :: 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 هقطنم ردرد   یرون   یرون یاهلباک   یاهلباک یبارخ   یبارخ عفر   عفر وو   حالصا   حالصا یرادهگن ،  ،  یرادهگن هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2424

دوش دوش هداد   هداد یلک   یلک تمیق   تمیق لانیجروا   لانیجروا تاعطق   تاعطق یمامت   یمامت یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  . . رورس رورس ناونع : : ناونع 2525

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6167034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  تسویپ  طیارش  تادنتسم و  قبط  یفرصم  داوم  تاعطق و  نیماتو  ریمعت  یرادهگن  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دوش هتفرگ  سامت  هتسب  هد  یاقآ  81633455

1101003283000086 زاین :  هرامش 
نارهت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 
هاگتسد 490 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417653731 یتسپ :  دک  نارهت ،  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سدق  نابایخ  شبن  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81633455-021  ، 81631-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81631-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یطابترا یطابترا تازیهجت   تازیهجت وو   هنایار   هنایار ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 2626

یرازفا یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ یاهب  مالعتسا  مرف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  قباطم  یرازفا  تخس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000893 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
متسیس نیهب  اتسیو  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   MY PASSPORT لدم  TB 2 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

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

هدنزاس روشک   WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   TB 1 تیفرظ  My Passport لدم لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  یزلام 

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

وجهر ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کسیدنس  یتراجت  مان   Ultra Dual Drive M3 لدم  GB 32 تیفرظ یرومم  شلف  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
نف تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ADATA یتراجت مان   mAh 20000 تیفرظ  P20000D GRAY لدم کناب  رواپ  رژراش  الاک :  مان 

گنوآ تاعالطا  یروآ 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

.ددرگ ددرگ  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ  نآ  ساسا  رب  هظحالم و  تسویپ  یاهب  مالعتسا  مرف  افطل   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن تکرش  مالعتسا  رد  دنتسه  رقتسم  نارهت  رهش  رد  هک  یناگدننک  نیمات  افطل  - 

.دشاب یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  یلا 30  باسح 20  هیوست  - 

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

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: 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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ناهفصا ناتسا  رد  ناشاک  زکرم  رون  مایپ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VoIP نفلت یشوگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094389000006 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسارد  ناشاک  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نفلت یشوگ  الاک :  مان 

ددع 13 دادعت : 
1401/11/08 زاین :  خیرات 

ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

IP Phone Fanvil X3SG Lite :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
داتس هناماس  رد  روتکافشیپ  تبث 

8731753153 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  ناشاک -  هاگشناد  یدنوار -  بطق  راولب  رتمولیک 7  ناشاک - ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55912258-031  ، 55912100-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55513010-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VoIPVoIP نفلت   نفلت یشوگ   یشوگ ناونع : : ناونع 2828
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6167449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UPS Riello یاه یرطاب  طخ  رب  روتینام  تهج  ریداقم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001022000312 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ریداقم تسرهف  ییاهن  تمیق  هک  ددرگیم  مالعا  ناگدننک  نیمات  هب  .ریداقم  تسرهف  ریز  رد  تسویپ  طیارش  قباطم rfp و  الاک  تاصخشم.ریداقم  تسرهف  قباطم  - 

دشابیم دودرم  شودخم و  تمیق  تروصنیا  ریغ  رد  دننک  مالعا  هناماس  رد  یداهنشیپ  تمیق  ناونع  هب  ار  تسویپ 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق اب  قباطم  هناماس  رد  یداهنشیپ  تمیق  انمض  تسیمازلا  یتسویپ  ریداقم  تسرهف  یراذگراب  یاضما و  رهم و  هب  دات  تمیق ، لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت این  یدیشمج  سدنهم   09183365260 هرامش اب  لاوس  هنوگره  تهج  .دشابیم  دودرم  هدننک  تکرش  تمیق  روصنیا  ریغ  رد  .ددرگ  روظنم  ریداقم  تسرهف 

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

38246667-083  ، 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6167457line laser یرزیل یروحم  مه  هحفص 11)هاگتسد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

UPS RielloUPS Riello  یاه یاه یرطاب   یرطاب طخطخ   ربرب   روتینام   روتینام تهج   تهج ریداقم   ریداقم ناونع : : ناونع 2929
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نانمس ناتسا  زاگ   :: 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

6167013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاووئدیو یتعنص  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001045000152 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسازاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PANTOS یتراجت مان   in 55 زیاس  55VD095C لدم لاووئدیو  یتعنص  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

ددع  2 دادعت :   55VD096C لدم لاووئدیو  یتعنص  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع  2 دادعت :  یا  هراوشوگ  تکارب 

ددع  1 دادعت :  یچنیا   55 یزلف 2*2 -  هزاس 

3519838134 یتسپ :  دک  رجف ،  ههد  نابایخ  شبن  یقالخا  دیهش  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33453844-023  ، 33452844-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33452842-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاووئدیو لاووئدیو یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 3030
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مود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: 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   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/11/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا سپ  ییاهن  دات  / دوش تسویپ  نآ  قبط  داهنشیپ  هظحالم و  تسویپ  یاه  لیاف  / تسا هباشم  دک  ناریا  / یزاگ روتینام  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  / الاک یسررب  لیوحت و 

1101097224000293 زاین :  هرامش 
مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

لزغ تراجت  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم   X-32 لدم روتینام  یزلف  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1402/02/02 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077  ، 31313509-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زازا سپسپ   ییاهن   ییاهن دات   دات // دوش دوش تسویپ   تسویپ نآنآ   قبط   قبط داهنشیپ   داهنشیپ وو   هظحالم   هظحالم تسویپ   تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف // تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // یزاگ یزاگ روتینام   روتینام هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع
هدنشورف هدنشورف هدهعب   هدهعب لمح   لمح هنیزه   هنیزه // الاک الاک یسررب   یسررب وو   لیوحت   لیوحت

3131

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

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

زا 47 ھحفص 26 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rhae5zkue84uv?user=37505&ntc=6167293
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6167293?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم هقطنم 7  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167071 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/11/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ور هراوس  ربعم  یکیفارت  تیاده  ینمیا و  تازیهجت  یساسا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تفه هقطنم  یرادرهش  یماصتعا  نیورپ  هار  راهچ  شبن  یمالسا  یروهمج  راولب   :: سردآ سردآ

09153120321 :: نفلت :: www.ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...ودراه ، کر ، هکبش چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000422 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 145 دادعت : 

1401/11/18 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 3232

لاتیجید لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3333
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  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 20 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه لفق  تقرس و  دض  برد  ددع  کی  بصن  لمح و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001630000152 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  سوت  تعنص  نوتلآ  هدنزاس  عجرم   Altonco ALEL-HM6001 لدم تشگنارثا  دک و  تراک و  ریذپ  هعسوت  دنمشوه  یکینورتکلا  لفق  الاک :  مان 

سوت تعنص  نوتلآ 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/08 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 

تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

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

.ددرگیم دودرم  یداهنشیپ  تمیق  یراذگراب  مدع  تروص  رد   . تسا یمازلا  گولاتاک  روتکاف و  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یقلاخ  یاقآ  هرامش 03431268910  اب  یرا  دا  تاعاس  رد  دیدزاب  رتشیب و  تاعالطا  بسک  تهج 

7618947856 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  راولب  یاهتنا  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31268402-034  ، 32110113-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32111119-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دنمشوه دنمشوه لفق   لفق وو   تقرس   تقرس دضدض   برد   برد ددع   ددع کیکی   بصن   بصن وو   لمح   لمح وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3434

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

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

زا 47 ھحفص 28 
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هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6166973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ناتسلگ نامتخاس   ) نیبرود بصن  لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000425 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 294 دادعت : 
1401/11/18 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  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 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

6167044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( فیدر  8 تسویپ -  مالعتسا  حرش  قبط  - ... ) 2 تلوب ...  هتسب  رادم  نیبرود  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092372000637 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یمیشورتپ  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRITON یتراجت مان   25C43 لدم تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( مالعتسا هب  طوبرم  یلک  تاحیضوت  ) تسویپ لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6357147757 یتسپ :  دک  یتسپ 533 ،  قودنص  ینیمخ  ماما  ردنب  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88810422-021  ، 5211118-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52110000-061 :: 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

(( ناتسلگ ناتسلگ نامتخاس   نامتخاس  ) ) نیبرود نیبرود بصن   بصن لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 3535

(( فیدر فیدر   88 تسویپ -  -  تسویپ مالعتسا   مالعتسا حرش   حرش قبط   قبط - ... ) - ... ) 22 تلوب ...  ...  تلوب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود - - 11 ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 47 ھحفص 29 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/86ll5djmzlf92?user=37505&ntc=6166973
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6166973?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hsl4fpc6wyua2?user=37505&ntc=6167044
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6167044?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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 " ) " ) 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

روشک یمومع  یاه  هناخباتک  داهن   :: 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

6167344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلصا  ربتعم و  یتناراگ  اب  تاموزلم  هارمه  هب  ریوصت  طبض  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیذ تاصخشم  حرش  هب 

1201005373000065 زاین :  هرامش 
روشک یمومع  یاه  هناخباتک  داهن  هدننک :  رازگرب 

بش رد  دید  هکبش و  تحت  ، لسکیپاگم لقادح 4  تیفیک  اب  نیبرود  ددع  هس  - 
( تیابارت تیفرظ 4  اب  لاتیجید  نرتسو  شفنب  دراه  تاصخشم  ) زور تدم 30  هب  ریواصت  یرادهگن  طبض و  تیلباق  اب  اوهاد ) هلاناک   NVR (8 هاگتسد کی 

قوف هاگتسد  نیبرود و  اب  قباطم   POE تروپ چوس 8  هاگتسد  کی 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/11/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن یم  بلس  دوخ  یوس  زا  ار  یضارتعا  هنوگره  تکرش  دشاب و  یم  فارصنا  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  یراذگراب  مدع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  رت  هنافصنم  تمیق  رترب و  تیفیک  باختنا  کالم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لیوحت  لمح و  هنیزه 

1416747311 یتسپ :  دک  کالپ 9 ،  یرکاذ  هچوک  یبونج  نیطسلف  نابایخ  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88938083-021  ، 88937579-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88937007-021 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاتیجید6167289 هتسب  رادم  هحفص 27)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاموزلم6167344 هارمه  هب  ریوصت  طبض  هحفص 28)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6167333 مالعا  هحفص 17)مزاول  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

تاموزلم تاموزلم هارمه   هارمه هبهب   ریوصت   ریوصت طبض   طبض نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 47 ھحفص 30 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددرت6166957 لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن .  هحفص 5)نیمات  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تشر یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلا 19هرامش حبص  تعاس 8  زا   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تکلمم  :: عبنم تعاس 14:30عبنم ات   - 1401/11/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167382 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   جنپ  حبص  تعاس 10  سار   - 1401/11/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دادعت هب  هثداح  رمع و  رفن - یبیرقت 4200  دادعت  هب  نانآ  لفکت  تحت  دارفا  نانکراک و  یلیمکت  نامرد  همیب   : لماش یا  همیب  تامدخ  روما  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاگ و لماش  عون  ره  زا  راجفنا  هقعاص و  یزوس  شتآ  همیب  دحاو -  قیرح 300/000  نوناکریغ  لزانم  نادنورهش و  ینوکسم  لزانم  یزوس  شتآ  همیب  رفن -   1800

هریغ

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   8/365/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تشر یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  لیگ  نادیم  تشر -  یرادرهش   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناتسرامیب6167095 عمتجم  قیرح  یافطاو  نالعا  متسیس  هحفص 17)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دنمشوه6167107 لفق  تقرس و  دض  برد  ددع  کی  بصن  لمح و  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 28) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

قیرح6167333 مالعا  هحفص 17)مزاول  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نانآ6167382 لفکت  تحت  دارفا  نانکراک و  یلیمکت  نامرد  همیب   : لماش یا  همیب  تامدخ  روما  یراذگاو 
رفن دادعت 1800  هب  هثداح  رمع و  رفن - یبیرقت 4200  دادعت  هب 

هحفص 6) قیرح  ( قیرح

وو رمع   رمع رفن - - رفن   42004200 یبیرقت   یبیرقت دادعت   دادعت هبهب   نانآ   نانآ لفکت   لفکت تحت   تحت دارفا   دارفا وو   نانکراک   نانکراک یلیمکت   یلیمکت نامرد   نامرد همیب   همیب  : : لماش لماش یایا   همیب   همیب تامدخ   تامدخ روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
رفن رفن   18001800 دادعت   دادعت هبهب   هثداح   هثداح

3838
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(( 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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " 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

6167425CGS یاه هاگتسیا  زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 10)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

قیرح6167333 مالعا  هحفص 17)مزاول  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادریوصت نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002607 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رکاذ خیش  همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   min 60 تیفرظ  DVM لدم یرادرب  ملیف  نیبرود  ماخ  ملیف  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتناراگ اب  هارمه  / تسیمازلا ینف  هیقاحلا  مرف  لیمکت  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

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

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادریوصت یرادریوصت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3939
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادربسکع نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002608 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 48860412   DSC-S500 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتناراگ اب  هارمه  / تسیمازلا ینف  هیقاحلا  مرف  لیمکت  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

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

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: 1878/ت ک م ع/7700401350 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت اب  هارمه  نکسا  زنل  نیبرود  ددع  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.torc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

6166973( ناتسلگ نامتخاس   ) نیبرود بصن  هحفص 28)لیاسو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یرادربسکع یرادربسکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4040

تازیهجت تازیهجت اباب   هارمه   هارمه نکسا   نکسا زنل   زنل نیبرود   نیبرود ددع   ددع کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6167044( فیدر  8 تسویپ -  مالعتسا  حرش  قبط  - ... ) 2 تلوب ...  هتسب  رادم  نیبرود  هحفص 28)1 - هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادریوصت6167237 هحفص 10)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

لاتیجید6167289 هتسب  رادم  هحفص 27)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تاموزلم6167344 هارمه  هب  ریوصت  طبض  هحفص 28)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادربسکع6167354 هحفص 10)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

تازیهجت6167381 هتسبرادم ،  یاه  نیبرود  یزاس  دنتسم  شزومآ ،  یزادنا ،  هار  بصن و  دیرخ و 
یفرصم مالقا  هطوبرم و 

هحفص 10) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تازیهجت6167436 اب  هارمه  نکسا  زنل  نیبرود  ددع  کی  هحفص 10)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزکرم هقطنم  قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

200100148600019 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راربا  :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/11/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166865 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/11/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دنزاش یترارح  هاگورین  رد  زاس  هریخذ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  900/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزکرم هقطنم  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  رهم   ، نامتخاس یمیجن  دیهش  هچوک  یرادنامرف  نادیم  یتعیرش  نابایخ  کارا -  :: سردآ سردآ

08632244148 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگورین6166865 رد  زاس  هریخذ  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 34)هیهت  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاگورین هاگورین ردرد   زاس   زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4242

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

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

زا 47 ھحفص 34 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/x48x2npdmmm7r?user=37505&ntc=6166865
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یزکرم هقطنم  قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راربا  :: عبنم :: 1401/11/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166863 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/12/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دنزاش یترارح  هاگورین  رد  رورس  هاگتسد  یزادنا 3  هار  بصن و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزکرم هقطنم  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  رهم   ، نامتخاس یمیجن  دیهش  هچوک  - یرادنامرف نادیم  یتعیرش  نابایخ  - کارا  :: سردآ سردآ

08632244148 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل هاگشناد   :: 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 18 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مرف  قبط  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004544000026 زاین :  هرامش 

ناتسرل هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

برد لیوحت  هدنشورفاب  لمح  هنیزهدوش  لاسرا  هدوزفا  شزرااب  روتکافدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  مرف  نیع  اقیقد  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09169845762 یگنهامهرظانداتدعب یراک  زور  باسح 14 هیوست  ناتسرل  هاگشناد  یزکرمرابنا 

6815144316 یتسپ :  دک  ناتسرل ،  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  - دنولامک درجورب - هداج   5 رتمولیک - ناتسرل دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33120089-066  ، 33120098-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33120348-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یترارح یترارح هاگورین   هاگورین ردرد   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد یزادنا  33   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4343

یتسویپ یتسویپ مرف   مرف قبط   قبط رورس   رورس ناونع : : ناونع 4444

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

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

زا 47 ھحفص 35 
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ناتسرل هاگشناد   :: 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 18 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مرف  قبط  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004544000027 زاین :  هرامش 

ناتسرل هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

برد لیوحت  هدنشورفاب  لمح  هنیزهدوش  لاسرا  هدوزفا  شزرااب  روتکافدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  مرف  نیع  اقیقد  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09169845762 یگنهامهرظانداتدعب یراک  زور  باسح 14 هیوست  ناتسرل  هاگشناد  یزکرمرابنا 

6815144316 یتسپ :  دک  ناتسرل ،  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  - دنولامک درجورب - هداج   5 رتمولیک - ناتسرل دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33120089-066  ، 33120098-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33120348-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل هاگشناد   :: 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 18 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6166990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مرف  قبط  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004544000028 زاین :  هرامش 

ناتسرل هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

برد لیوحت  هدنشورفاب  لمح  هنیزهدوش  لاسرا  هدوزفا  شزرااب  روتکافدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  مرف  نیع  اقیقد  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09169845762 یگنهامهرظانداتدعب یراک  زور  باسح 14 هیوست  ناتسرل  هاگشناد  یزکرمرابنا 

6815144316 یتسپ :  دک  ناتسرل ،  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  - دنولامک درجورب - هداج   5 رتمولیک - ناتسرل دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33120089-066  ، 33120098-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33120348-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ مرف   مرف قبط   قبط رورس   رورس ناونع : : ناونع 4545

یتسویپ یتسویپ مرف   مرف قبط   قبط رورس   رورس ناونع : : ناونع 4646

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

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

زا 47 ھحفص 36 
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هیدهم هژیو  کینیلک   :: 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 18 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هداد  یلک  تمیق  لانیجروا  تاعطق  یمامت  یتسویپ  تسیل  قبط  هباشم  دک  ناریا   . رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092020000042 زاین :  هرامش 

هیدهم هژیو  کینیلک  هدننک :  رازگرب 
روپاگنس هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6713743641 یتسپ :  دک  هیدهم ،  هژیو  کینیلک  دیوم  هارراهچ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3306289-0918  ، 37210780-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37210780-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  الاک  تسا  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003004000270 زاین :  هرامش 

ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه یاه  هناماس  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ماهر  رتسگ  هداد  دنمشوه  یاه  هناماس  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم   DL580G10CTO لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

ماهر رتسگ  هداد 
هاگتسد 6 دادعت : 

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

.دشاب یم  داتو  لیوحت  زا  سپ  هامود  تخادرپ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یتساوخرد  تاصخشم  اب  قباطم  اقیقد  الاک  تاصخشم.ددرگ  یم  لیوحت  الاک  ندوب  وینو  دنبکآ  رب  ینبم  سانشراک  دات  زا  سپ  -2

1594733119 یتسپ :  دک  ناریا ،  کرمگ  داتس  نامتخاس  رصان - هچوک  بنج  رصعیلو - نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82992064-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش هداد   هداد یلک   یلک تمیق   تمیق لانیجروا   لانیجروا تاعطق   تاعطق یمامت   یمامت یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  . . رورس رورس ناونع : : ناونع 4747

DL580G10CTODL580G10CTO لدم   لدم هنایار   هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 4848

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

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

زا 47 ھحفص 37 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rljv8c4yrxjnw?user=37505&ntc=6167001
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6167001?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vg3wdn6ejvm2v?user=37505&ntc=6167004
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6167004?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسا ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه 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

6167217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادمه ناتابکا  ناتسرامیب  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000236000046 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS-459MP لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/11/15 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا .  هباشم  یباختنا  یالاک  دک  دشابیم و  تسویپ  دانسا  قبط  رورس  دیرخ  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا .  تسویپ  کرادم  ساسارب  یراذگ  تمیق  -2

 . دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  تدوع  هنیزه  کیتامروفنا  ناسانشراک  طسوت  دیئات  مدع  تروص  رد  هک  تسا  رکذب  مزال  دشابیم و  ناتابکا  ناتسرامیب  رد  لیوحت  -3

6517619651 یتسپ :  دک  یزکرم ،  داتس  نامتخاس  نادمه  یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیدرپ  هدیمهف  دیهش  راولب  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311114-081  ، 31311100-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32528027-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه نادمه ناتابکا   ناتابکا ناتسرامیب   ناتسرامیب رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949
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ناتسرل هاگشناد   :: 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 17 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004544000024 زاین :  هرامش 

ناتسرل هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

برد لیوحت  هدنشورفاب  لمح  هنیزهدوش  لاسرا  هدوزفا  شزرااب  روتکافدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  مرف  نیع  اقیقد  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09169845762 یگنهامهرظانداتدعب یراک  زور  باسح 14 هیوست  ناتسرل  هاگشناد  یزکرمرابنا 

6815144316 یتسپ :  دک  ناتسرل ،  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  - دنولامک درجورب - هداج   5 رتمولیک - ناتسرل دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33120089-066  ، 33120098-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33120348-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل هاگشناد   :: 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 17 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مرف  قبط  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004544000025 زاین :  هرامش 

ناتسرل هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

برد لیوحت  هدنشورفاب  لمح  هنیزهدوش  لاسرا  هدوزفا  شزرااب  روتکافدوش  هداد  تمیق  یتسویپ  مرف  نیع  اقیقد  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09169845762 یگنهامهرظانداتدعب یراک  زور  باسح 14 هیوست  ناتسرل  هاگشناد  یزکرمرابنا 

6815144316 یتسپ :  دک  ناتسرل ،  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  - دنولامک درجورب - هداج   5 رتمولیک - ناتسرل دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33120089-066  ، 33120098-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33120348-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط رورس   رورس ناونع : : ناونع 5050

یتسویپ یتسویپ مرف   مرف قبط   قبط رورس   رورس ناونع : : ناونع 5151
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یترارح6166863 هاگورین  رد  رورس  هاگتسد  یزادنا 3  هار  بصن و  هحفص 34)هیهت  رورس  ( رورس

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

یتسویپ6166974 مرف  قبط  هحفص 34)رورس  رورس  ( رورس

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

یتسویپ6166983 مرف  قبط  هحفص 34)رورس  رورس  ( رورس

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

یتسویپ6166990 مرف  قبط  هحفص 34)رورس  رورس  ( رورس

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

دوش6167000 هداد  یلک  تمیق  لانیجروا  تاعطق  یمامت  یتسویپ  تسیل  قبط  هباشم  دک  ناریا   . هحفص 19)رورس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دوش6167001 هداد  یلک  تمیق  لانیجروا  تاعطق  یمامت  یتسویپ  تسیل  قبط  هباشم  دک  ناریا   . هحفص 34)رورس رورس  ( رورس

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

6167004DL580G10CTO لدم هنایار  هحفص 34)رورس  رورس  ( رورس

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

دنمشوه6167107 لفق  تقرس و  دض  برد  ددع  کی  بصن  لمح و  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 28) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

نادمه6167217 ناتابکا  ناتسرامیب  رورس  هحفص 34)دیرخ  رورس  ( رورس

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

یتسویپ6167282 لیاف  قبط  هحفص 34)رورس  رورس  ( رورس

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

یتسویپ6167312 مرف  قبط  هحفص 34)رورس  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/11/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LEVEL MONITOR SENSOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034006018 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان   C7 لدم یلزید  روتوم  نغور  حطس  رگناشن  هعطق  جیگ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان   C7 لدم یلزید  روتوم  نغور  حطس  رگناشن  هعطق  جیگ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/01 زاین :  خیرات 

ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان  لدم 3406  یلزید  روتوم  تخوس  حطس  رگناشن  هعطق  روسنس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/01 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  الاک  لیوحت  نامز  هدنزاس و  روشک  رکذ  .ددرگ  لاسرا  تسویپ  حرش  اب  قباظم  یلام  ینف و  داهنشیپ  .دشاب  یم  هباشم  اه  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83764991-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: 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

نزاخ6167125 لاغز و  روسنس و  رتومرت و  هحفص 14)مالقا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6167215LEVEL MONITOR SENSOR(40 هحفص روسنس  ( روسنس

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

LEVEL MONITOR SENSORLEVEL MONITOR SENSOR ناونع : : ناونع 5252
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6167127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/21 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
festo راشف چیئوس  ناونع : 
14014368 مالعتسا :  هرامش 

رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 
2023/01/30 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6167307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس رشرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002611 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارگ ژایلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SCHISCHEK یتراجت مان   INCOS لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/15 زاین :  خیرات 

نارگ ژایلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SCHISCHEK یتراجت مان   DBK لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط  / تسا هدنشورف  اب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  الاک  هنومن و  لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
06134177102-09169535907 نایناروپ

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

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

festofesto  راشف راشف چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5353

چیئوس چیئوس رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 5454
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6167127festo راشف هحفص 41)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس6167307 هحفص 41)رشرپ  چیئوس  ( چیئوس

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

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 18 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ISOLATION SWITCH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن یراذگراب  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  .دشاب  یم  تسویپ  لیاف  کالم  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا 

07731317248  : نفلت
1101096347000657 زاین :  هرامش 

مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هغارم لارام  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   IT یتراجت مان   SQ لدم نایرج  لصو  عطق و  یبد  چوس  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ISOLATION SWITCH :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن یراذگراب  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  .دشاب  یم  تسویپ  لیاف  کالم  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا 

07731317741 سکف :  07731317248  : نفلت

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

31317248-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: 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

نایرج6167063 لصو  عطق و  یبد  هحفص 43)چوس  چوس  ( چوس

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

لاتیجید6167289 هتسب  رادم  هحفص 27)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تاموزلم6167344 هارمه  هب  ریوصت  طبض  هحفص 28)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

نایرج نایرج لصو   لصو وو   عطق   عطق یبد   یبد چوس   چوس ناونع : : ناونع 5555

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

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

زا 47 ھحفص 43 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/as4axjs6nv865?user=37505&ntc=6167063
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6167063?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

تاموزلم6167344 هارمه  هب  ریوصت  طبض  هحفص 28)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسا یناوخ ) هیبش   ) ناشاک یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناهفصا

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6167056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ همیمض  لیمکت و  یتساوخرد  طیارش  قبط  دولناد و  تسویپ  لیاف  امتح  ) گنیروتینام لاتف  هاگتسد  ددع  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم  دک  ناریا 

1101092570000095 زاین :  هرامش 
( یناوخ هیبش  ) ناشاک یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایناریا دیما  تراجت  هیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   BISTOS یتراجت مان   BT300 لدم یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طیارش تیاعر  مدع  تروصرد.تسه  یناریا  یالاک  اب  دیرخ  تیولا  یناریا  دنرب  دوجو  تروصرد.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع ی  هب  راب  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  فذح  هب  زاجم  رادیرخ  ناتسرامیب  ینف  سانشراک  طسوت  لوصحم  دات  مدع  ای  یتساوخرد 

8714673453 یتسپ :  دک  یتخت ،  هاگشاب  یوربور  یتشهب - دیهش  نابایخ  ناشاک ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55460199-031  ، 55460180-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55441170-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک ناریا   ناریا ددرگ ) ) ددرگ همیمض   همیمض وو   لیمکت   لیمکت یتساوخرد   یتساوخرد طیارش   طیارش قبط   قبط وو   دولناد   دولناد تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف امتح   امتح )) گنیروتینام گنیروتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد ددع   ددع ودود   ناونع : : ناونع
.تسا .تسا هباشم   هباشم

5656
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هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... مر و ، سیک ، روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000421 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 110 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرمر -- سیک سیک -- روتینام روتینام ناونع : : ناونع 5757
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نانمس یا  هقطنم  قرب   :: 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 16 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6167304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک دک  ناریا.تسویپ  ینف  تاصخشم  رب  قبطنم  ددع  روتینام 1  لماک و  یرس  کی  نآ  لخاد  تاقلعتم  اب  هارمه  رتویپماک  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  هباشم  اه 

1101001049000195 زاین :  هرامش 
نانمس یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان  لدم 830  یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/10 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/11/10 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ممعم 09123321737 سدنهم  یاقآ  سانشراک  .ددرگ  یم  یقلت  مالعتسا  رد  در  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  تبث  مدع  ددرگ  یرازگراب  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519646171 یتسپ :  دک  نانمس ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سدق - راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31102205-023  ، 33322002-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321932-023 :: 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

تسارح6166866 یزکرم  گنروتینام  هحفص 5)ثادحا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

کیفارت6166919 یاراد  یرون  ربیف  یاههکبش  رادشه  گنیروتینام و  متسیس  تخاس  هحفص 5)یحارط و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لاووئدیو6167013 یتعنص  هحفص 24)روتینام  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

یتساوخرد6167056 طیارش  قبط  دولناد و  تسویپ  لیاف  امتح  ) گنیروتینام لاتف  هاگتسد  ددع  ود 
.تسا هباشم  دک  ناریا  ددرگ ) همیمض  لیمکت و 

هحفص 44) روتینام  ( روتینام

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

مر6167264 - سیک - هحفص 44)روتینام روتینام  ( روتینام

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

نآ6167293 قبط  داهنشیپ  هظحالم و  تسویپ  یاه  لیاف  / تسا هباشم  دک  ناریا  / یزاگ روتینام  هیاپ 
هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  / الاک یسررب  لیوحت و  زا  سپ  ییاهن  دات  / دوش تسویپ 

هحفص 24) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

رتویپماک رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 5858

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

رتویپماک6167304 هحفص 44)سیک  روتینام  ( روتینام

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

6167449UPS Riello یاه یرطاب  طخ  رب  روتینام  تهج  هحفص 19)ریداقم  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تازیهجت6167381 هتسبرادم ،  یاه  نیبرود  یزاس  دنتسم  شزومآ ،  یزادنا ،  هار  بصن و  دیرخ و 
یفرصم مالقا  هطوبرم و 

هحفص 10) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نآ6167254 ریسفت  لیدبت و  نفوئاگ 2 و  یا  هراوهام  ریواصت  هحفص 11)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6167284H S E رازفا مرن  هحفص 11)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6167457line laser یرزیل یروحم  مه  هحفص 11)هاگتسد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینابیتشپ6167467 بصن و  دیرخ   ، صوصخ رد   ERP عماج هچراپکی  یاه  متسیس  رازفا  مرن  شورف 
رازفا مرن 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  " " 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

لاووئدیو6167013 یتعنص  هحفص 24)روتینام  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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