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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 11  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 17

140 1140 1 دادرم   دادرم هبنش  2929   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   131هکس ,760 , 000131 ,760 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   122هکس ,520 , 000122 ,520 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس199,800199,800رالد سیئوس کنارف   303,900303,900کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 75,000هکس , 00075,000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع223,700223,700رالد ناتسبرع لایر   77,42077,420لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 45,000هکس , 00045,000 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   29,60029,600نورک

رایع رایع   1818 یالط   12یالط , 079, 00012 , 079, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ343,700343,700دنوپ نپاژ نینی   دصکی   2دصکی 13, 0402 13, 040

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
((2222))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 114114))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 23  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 11  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 36

( یهگآ دادعت 42  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 43

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 67

( یهگآ دادعت 20  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 67

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 82

( یهگآ دادعت 13  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 82

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) رطخ ریژآ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( یهگآ دادعت 0  " ) تظافح تینما و   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( یهگآ دادعت 0  " ) سا ما  یب   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 3  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

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

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا هدننک  نفلت   " 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  " ) کینورتکلا هدنهد  ماغیپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 2  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یترارح نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یکیفارت نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( 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 0  " ) تعرس لرتنک  یاهنیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  یاه  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

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

( یهگآ دادعت 0  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 15  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اپیاس وردوخ  عیانص  یروآون  تاقیقحت و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/د-00-04 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

soc یزاس ور  هدایپ  رب  تراظن  شزوما و  یحارط  هرواشم  تامدخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.airicsalipa.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

26079895 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598834 :: هرازه هرازه 9دکدک   تعاس  - 1401/06/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

راب لمح  عماج  هناماس  صوصخ  رد  ینابیتشپ  هعسوت و  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهشم یرادرهش  تاطبترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  ملعم 1  شبن  ملعم  راولب  دهشم   :: سردآ سردآ

05131296708 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

socsoc یزاس   یزاس ورور   هدایپ   هدایپ ربرب   تراظن   تراظن وو   شزوما   شزوما یحارط   یحارط هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 11

ینابیتشپ ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 22

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   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 25/س/1401 یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش خروم 1401/5/29  تعاس 16  زا  دانسا   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 16 

نایناریا رهپس   :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  رازفا  مرن  هکبش و  شخب  تینما  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  تیاس و ...  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یروانف تاطابترا و  ترازو  سیدرپ  هدفه  یدورو  یدنق  دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخ ، دیس  لپ  زا  رت  ناپ  یتعیرش ، نابایخ  : رازگ هصقانم  یناشن  مان و   :: سردآ سردآ
اهدادرارق دیرخ و  هرادا  سامت  هرامش  ییویدار  تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  تاعالطا ، 

 - 0211456  - 02189662641 :: 02189662529 و 89662583 -  نفلت نفلت
85193768  - 88969737

setadiran.ir www.cra.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زا5598345 یرادهگن  ینابیتشپ و  ءاقترا ، یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
روحم رورم  روبع و  تافلخت  تبث  یاه  هناماس 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5599874، عیزوت قوف  لاقتنا و  یاهتسپ  طوطخ ، تازیهجت  ضیوعت  بصن و  تاریمعت ، یرادهگن ،
ناتسا تارباخم  گنیچاپسید و 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ییویدار ییویدار تاطابترا   تاطابترا وو   تاررقم   تاررقم میظنت   میظنت نامزاس   نامزاس رازفا   رازفا مرن   مرن وو   هکبش   هکبش شخب   شخب تینما   تینما تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 103 ھحفص 6 
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نوتسیب یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/3 م یهگآ یهگآ هرامش   دیدزابهرامش یلا -  زا 1401/5/30  دانسا  تفایرد   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 10  1401/6/9

هدیازم هصقانم   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش  یاهرابنا  قیرح  نالعا  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، دیرخ ، یحارط ، هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رابنا هلوس  هس  : لماش نوتسیب  یمیشورتپ  تکرش  یاهرابنا  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، دیرخ ، یحارط ، هژورپ  : هصقانم عوضوم  رصتخم  حرش 

دشاب یم  رتم  دودح 6  عافترا  اب  یرتم  رابنا 126  ود  رتم  دودح 9  عافترا  اب  یعبرم  رتم   720

 ... تلم کناب  ماج  باسح  هب  لایر  رازه  دصیس  غلبم  دیرخ  یکناب -  همان  تنامض  ای  یدقن  زیراو  تروص  هب  لایر  غلبم 150.000.000  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

LAB عمتجم نوتسیب  هداج  رتمولیک 8  هاشنامرک  یناشن   :: سردآ سردآ
نوتسیب  هداج  رتمولیک 8  هاشنامرک  دانسا  تفایرد 

اه نامیپ  روما  دحاو  هاشنامرک  لیوحت 

یمالغ 08331731223 سدنهم  یاقآ  ینف  تامدخ   08331731041 :: 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

سراف ناتسا  یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

58-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج دادماب   :: عبنم 10:30عبنم تعاس :   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599874 :: هرازه هرازه تاکاپدکدک   لصا  لیوحت  تلهم  نیرخآ  تعاس 11:30 /   - 1401/06/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
تعاس 1401/06/20 تعاس 10/30  (: ج ب ، فلا ، ) داهنشیپ

، طوطخ تازیهجت  ضیوعت  بصن و  تاریمعت ، یرادهگن ،  " هصقانم دراد  رظن  رد  رازگ )  هصقانم  هاگتسد  ناونع  هب  سراف (  یا  هقطنم  قرب  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکینورتکلا تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  هرامش 2001001046000052 " هب  رهشوب "  سراف و  یاه  ناتسا  تارباخم  گنیچاپسید و  عیزوت ، قوف  لاقتنا و  یاهتسپ 

زا ورین ) یرادهگن  ریمعت و  عیزوت و  قوف  لاقتنا و  تسپ ، هتشر  ریز  ورین (  هتشر  رد  هبتر 3  لقادح  ربتعم  یراکنامیپ  تیحالص  یهاوگ  یاراد  هک  یراکنامیپ  هب  تلود 
.دیامن  راذگاو  دشاب  ربتعم  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  روشک و  هجدوب  همانرب و  نامزاس 

لایر  1.394.106.660.261 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  33.882.133.205 نیمضت :  غلبم 

اهدادرارق  تاکرادت و  روما  سراف ، یا  هقطنم  قرب  تکرش  نیطسلف ، نابایخ  شبن  دنز ، نابایخ  زاریش ، : هصقانم یرازگرب  لحم   :: سردآ سردآ
کالپ 1 یداش 2 ، هچوک  یمادخ ، دیهش  نابایخ  کنو ، نادیم  نارهت ، سردآ  هب  ریناشم  قرب  یسدنهم  تامدخ  تکرش  : رواشم یناشن  مان و  - 

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تکرش تکرش یاهرابنا   یاهرابنا قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ یحارط ، ، یحارط هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 44

ناتسا ناتسا تارباخم   تارباخم وو   گنیچاپسید   گنیچاپسید عیزوت ، ، عیزوت قوف   قوف وو   لاقتنا   لاقتنا یاهتسپ   یاهتسپ طوطخ ، ، طوطخ تازیهجت   تازیهجت ضیوعت   ضیوعت وو   بصن   بصن تاریمعت ، ، تاریمعت یرادهگن ، ، یرادهگن ناونع : : ناونع 55

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

( صاخ یماهس   ) کدی اپیاس  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم هاگریمعت  قیرح  یافطا  مالعا و  یاه  متسیس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن  زیهجت ، دراد  رظن  رد  صاخ ) یماهس   ) کدیاپیاس یناگرزاب  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  دوخ  کی  هرامش 

دشاب یم  لایر  نویلیم  هدزناپ  تسیود و   ) لداعم 215.000.000 هصقانم  رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یلخاد تاکرادت  هرادا  شخپوراد  نابایخ  شبن  جرک ، صوصخم  هداج  رتمولیک 17  رد  عقاو   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.saipayadak.orgنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاراشتنا پاچ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5599995 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاراشتنا پاچ و  تکرش  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزاسارجا  نیمات و  هیهت ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

تاراشتنا پاچ و  تکرش  اتیم  هشیش  راولب  شبن  صوصخم  هداج  رتمولیک 5  نارهت   :: سردآ سردآ

هرامش 09025747510 اب  ای  و  یلخاد 1100 ) نفلت 44513000 (  هرامش   :: نفلت نفلت
ینامز یاقا 

:: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاهرابنا5599657 قیرح  نالعا  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، دیرخ ، یحارط ، هژورپ  یراذگاو 
تکرش

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگریمعت هاگریمعت قیرح   قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن زیهجت ، ، زیهجت ناونع : : ناونع 66

تاراشتنا تاراشتنا وو   پاچ   پاچ تکرش   تکرش قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزاسارجا   یزاسارجا وو   نیمات   نیمات هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 77

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/04 :: یهگآ یهگآ هرامش   لیوحتهرامش دانسا و  شورف  یهگآ -  پاچ  زا  سپ  یراک  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس زا  هبنش  جنپ  ات 15:30 و  تعاس 07:30  هبنشراهچ  ات  هبنش  زا  تکاپ 

تیاغل 13:00  8:00

هدیازم هصقانم   :: عبنم دانساعبنم شورف  تلهم  نیرخآ  زا  سپ  یراک  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599510 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک   سار  کرادم  لیوحت  تلهم  مامتا  زا  سپ  یراک  زور  نیلوا   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

راک هب  لوغشم  هرامش  لماش 53258  زودنالصا  دابآ و  سراپ  راوس ، هلیب  یاه  ناتسرهش  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تلم کناب  دزن  هرامش 5789435865  باسح  هب  زیراو  ای  رادزمر  یکناب  کچ  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  غلبم 976.000.000  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیبدرا یزکرم  هبعش  تلم  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  لایر  غلبم 500.000  دانسا  تفایرد  لیبدرا -  یزکرم  هبعش 

تالماعم  نویسیمک  قاتا  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ
مود  هقبط  تارباخم  نادیم  یمالسا  یروهمج  نابایخ  لیبدرا  رد  عقاو  تاکرادت  ینابیتشپ و  هرادا  دانسا  تفایرد 

هناخریبد فکمه ، هقبط  هقطنم ، تارباخم  نامتخاس  تارباخم ، نادیم  یمالسا ، یروهمج  نابایخ  لیبدرا ، تاداهنشیپ  لیوحت  لحم 

04533363330 :: نفلت :: ardebil.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

04533363555 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/07 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  تدم 5  هب  یهگآ  پاچ  زا  سپ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم دانساعبنم شورف  تلهم  نیرخآ  زا  سپ  یراک  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599520 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک   سار  کرادم  لیوحت  تلهم  مامتا  زا  سپ  یراک  زور  نیلوا   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
حبص

( ییاتسور زکرم   41  ) لیبدرا هقطنم  تیفرظ  مک  زکارم  ینابیتشپ  یرادهگن و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

غلبم زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.430.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - یهگآ رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر   250.000

مود هقبط  لیبدرا - هقطنم  تارباخم  نامتخاس  تارباخم -  نادیم  یمالسا  یروهمج  خ  لیبدرا -  رد  عقاو  تاکرادت  ینابیتشپ و  هرادا  تفایرد :  :: سردآ سردآ
هناخریبد فکمه - هقبط  هقطنم - تارباخم  نامتخاس  تارباخم -  نادیم  یمالسا - یروهمج  نابایخ  - لیبدرا تاداهنشیپ  لیوحت  لحم 

04533363330 :: نفلت :: www.ardebil.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

04533363555 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاوه ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 88

تیفرظ تیفرظ مکمک   زکارم   زکارم ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 103 ھحفص 9 
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش پاچ  زا  سپ  یراک  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاسعبنم زا  هبنش  جنپ  ات 15:30 و  تعاس 7:0  هبنش  راهچ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تیاغل 13:00  8:00

5599534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راک هب  لوغشم  هرامش  لماش 66307  رهش  نیگشم  یمرگ و  یاه  ناتسرهش  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   1/400/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر غلبم 250/000  زیراو  اب  ای  یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   500/000 دیرخ : 

هناخریبد فکمه -  هقبط  هقطنم -  تارباخم  نامتخاس  تارباخم -  نادیم  یمالسا -  یروهمج  نابایخ  لیبدرا -   :: سردآ سردآ

:: 045-33363330و 04533363555 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

لیبدرا هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/06 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش پاچ  زا  سپ  یراک  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم هصقانمعبنم دانسا  شورف  تلهم  نیرخآ  زا  سپ  یراک  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(ONU زکرم و  1248  ) لیبدرا هقطنم  یرون  ربیف  ینابیتشپ  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

غلبم هب  ینیمضت  یتسیاب  ناگدنهدداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دک اب   ) هرامش 5789435865 باسح  هب  ادقن  ای  میلست و  هیهت و  هدش ) نیمضت  کچ   ) رادزمر یکناب  کچ  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   976,000,000
، شودخم یاه  هدرپس  هدرپس ، دقاف  یاهداهنشیپ  هب  انمض  .دنیامن  هئارا  ار  نآ  شیف  زیراو و  لیبدرا  یزکرم  هبعش  تلم  کناب  دزن  هسانش 1000080808161 )

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  نآ  ریاظن  یصخش و  کچ  ررقم ، نازیم  زا  رتمک  یاه  هدرپس 

هناخریبد فکمه ، هقبط  هقطنم ، تارباخم  نامتخاس  تارباخم ، نادیم  یمالسا ، یروهمج  نابایخ  لیبدرا ،  :: سردآ سردآ

33363330-045 :: نفلت :: www.ardebil.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

33363555-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه ناتسرهش   ناتسرهش ییاوه   ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1010

(( ONUONU  وو زکرم   زکرم   12481248  ) ) هقطنم هقطنم یرون   یرون ربیف   ربیف ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن 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 :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/08 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش پاچ  زا  سپ  یراک  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم هصقانمعبنم دانسا  شورف  تلهم  نیرخآ  زا  سپ  یراک  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیبدرا هقطنم  تارباخم  یاه  نامتخاس  تاسیسأت  ینابیتشپ  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر   510/000/000 نیمضت غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 500/000  دیرخ  غلبم 

مود هقبط  لیبدرا ، هقطنم  تارباخم  نامتخاس  تارباخم ، نادیم  یمالسا ، یروهمج  نابایخ  لیبدرا ، رد  عقاو  تاکرادت  ینابیتشپ و  هرادا   :: سردآ سردآ

33363555-045-33363330-045 :: نفلت :: www.ardebil.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زا5598345 یرادهگن  ینابیتشپ و  ءاقترا ، یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
روحم رورم  روبع و  تافلخت  تبث  یاه  هناماس 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5598364soc یزاس ور  هدایپ  رب  تراظن  شزوما و  یحارط  هرواشم  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینابیتشپ5598834 هعسوت و  تامدخ  هحفص 5)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناوخ5599323 کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ، یراذگاو 
اتسور یرون -  ربیف  تخاسریز  رب  ینتبم  دنمشوه 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ییویدار5599869 تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  رازفا  مرن  هکبش و  شخب  تینما  تامدخ  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5599874، عیزوت قوف  لاقتنا و  یاهتسپ  طوطخ ، تازیهجت  ضیوعت  بصن و  تاریمعت ، یرادهگن ،
ناتسا تارباخم  گنیچاپسید و 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامتخاس نامتخاس تاسیسأت   تاسیسأت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 103 ھحفص 11 
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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005140000073 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598338 :: هرازه هرازه :: 1401/06/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضرهش  ناقاهد -  روحم  رد  عقاو  هیدار  هارمه  هب  ناقاهد  یتعنص  کرهش  رذگ  ریز  رتم   8 رد سکاب 6 ددع  بصن 30  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اضرهش  ناقاهد -  روحم  رد  عقاو  هیدار  هارمه  هب  ناقاهد  یتعنص  کرهش  رذگ  ریز  رتم  سکاب 6*8  ددع  بصن 30  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
16,535,781,758 یلام :  دروآرب 

لایر   827,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/12/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005140000066 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598345 :: هرازه هرازه :: 1401/06/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روحم رورم  روبع و  تافلخت  تبث  یاه  هناماس  زا  یرادهگن  ینابیتشپ و  ءاقترا ، یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سکعلب  رهشدالوف و  ناهفصا - 

ناهفصا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سکعلب  رهشدالوف و  ناهفصا -  روحم  رورم  روبع و  تافلخت  تبث  یاه  هناماس  زا  یرادهگن  ینابیتشپ و  ءاقترا ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

20,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/12/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم ردرد   عقاو   عقاو هیدار   هیدار هارمه   هارمه هبهب   یتعنص   یتعنص کرهش   کرهش رذگ   رذگ ریز   ریز رتم   رتم   88 ردرد 66 سکاب   سکاب ددع   ددع   3030 بصن   بصن ناونع : : ناونع 1313

وو روبع   روبع تافلخت   تافلخت تبث   تبث یاه   یاه هناماس   هناماس زازا   یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ءاقترا ، ، ءاقترا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
روحم روحم رورم   رورم

1414
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دهشم هقطنم 12  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مالعتسا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12:30هرامش  - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم 12:30عبنم تعاس  - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598882 :: هرازه هرازه تعاس 8:00دکدک    - 1401/06/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 12 حطس  رباعم  یکیفارت  تازیهجت  بصن  ریمعت و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یربارت هار و  نامتخاس -  هینبا و  ناراکنامیپ -  هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقطنم 12 یرادرهش  هیهلا 20  هیهلا -  راولب   :: سردآ سردآ

05131296223 :: 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

دهشم هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2/23737 -/ 1401/05/27 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 10هرامش  - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598896 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/05/31 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم حطس  ور  هراوس  ربعم  یکیفارت  تیاده  ینمیا و  تازیهجت  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینابیتشپ روما  لوا  هقبط  هقطنم 2  یرادرهش  یمیرک  دیهش  راولب  یادتبا  یلماعرح  راولب   :: سردآ سردآ

05131293314 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   ریمعت   ریمعت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1515

ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 1616
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دزی یرادرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095547000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599198 :: هرازه هرازه :: 1401/06/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  ینف  تاصخشم  تسیل و  قبط  رهش  حطس  یدنب  نیذآ  تهج  مچرپ  هسیر و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی  یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تسویپ ینف  تاصخشم  تسیل و  قبط  رهش  حطس  یدنب  نیذآ  تهج  مچرپ  هسیر و  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   730,250,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/08/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرهش زبس  یاضفو  رظنم  امیس  نامزاس  هداز  بیقن  دیهش  هچوک  مئاق  رظتنم  نابایخ  دزی   ، 8913583363 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

شنیرفآ  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599315 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/06/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت تازیهجت  مئالع و  ولبات  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  در  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/300/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/500/000 دیرخ  غلبم 

دزی یرادرهش  هنامرحم  هناخریبد   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: 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

رهش رهش حطس   حطس یدنب   یدنب نیذآ   نیذآ تهج   تهج مچرپ   مچرپ وو   هسیر   هسیر دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1717

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   مئالع   مئالع ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818
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راصحلگ یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001091161000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/5/26هرامش تعاس 8  زا  دانسا  تفایرد   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 8  ات 

ناهیک  :: عبنم خرومعبنم تعاس 13:30   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599323 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/06/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یاتسور یرون -  ربیف  تخاسریز  رب  ینتبم  دنمشوه  ناوخ  کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ، یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راصحلگ

لایر دروآرب 35.807.465.000 

دجاو یاه  تکرش  ناسکی ، طیارش  رد  یر -  رازاب  هبعش  یلم  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  یدقن  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.790.373.250  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
، اتفا هب  موسوم  یتایلمع  تامدخ  هزوح  رد  تیلاعف  هناورپ  اتمس ، هب  موسوم  یراکمه  تیحالص  هناورپ  یاراد  طبترم  یقوقح  تیصخ  نتشاد ش  اب  طیارش 
یاه لکشت  رد  تیوضع  یهاوگ  ناریا ، کینورتکلا  تظافح  یاهتکرش  یرسارس  هیداحتا  رد  تیوضع  یهاوگ  کیتامروفنا ، یلاع  یاروش  یدنب  هبتر  همانیهاوگ 

سیئر ای  لماع  ریدم  اب  تکرش  مان  هب   HSE  ) تسیز طیحم  ینمیا و  تشادهب ، تیحالص  یهاوگ  یراکنامیپ ، تیحالص  همانیهاوگ  یا ، هنایار  کینورتکلا و  یتعنص 
هدنرب هدهع  هب  یهگآ  هنیزه  تشاد - دنهاوخ  رارق  باختنا  تیولوا  رد  دراد ،) تیلاعف  روما  نیا  رد  هچنانچ   ) یناگرزاب قاتا  رد  تیوضع  یهاوگ  هریدم ،) تئیه 

دشاب یم  هصقانم 

راصحلگ یرایهد  یمالسا و  یاروش  نامتخاس  نارمچ ، دیهش  نابایخ  ادهش ، نابایخ  راصحلگ ، یاتسور  کزیرهک ، شخب  یررهش ، سردآ   :: سردآ سردآ
راصحلگ یرایهد  هناخریبد  یکیزیف : تروص  هب  فلا  تکاپ  لیوحت  لحم 

:: نفلت :: 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

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  رثکادح   - 1401/06/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم خیراتعبنم ات  رثکادح   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599853 :: هرازه هرازه :: 1401/06/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامیلس دیهش  رادرس  رذگریز  هژورپ  رهش و  حطس  تهج  زاین  دروم  یکیفارت  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

رد یرادرهش  ناشاک -  یرادرهش  هجو  رد  یدقن  هدرپس  اب  ههام  هس  لقادح  رابتعا  اب  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 1.500.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  اهداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در 

:: سردآ سردآ

8-03155440055 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربیف ربیف تخاسریز   تخاسریز ربرب   ینتبم   ینتبم دنمشوه   دنمشوه ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا دیرخ ، ، دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
اتسور اتسور یرون -  -  یرون

1919

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020
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هاشنامرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لاح دقن   :: عبنم خرومعبنم تعاس 12   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600210 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 12   - 1401/06/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

نفلت 08337290001 و 08337288163 زکرم  یرادرهش  ریدغ  نادیم  هاشنامرک   :: سردآ سردآ

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 02141934 و  زکرم   :: 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 دادعت  22   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

زا5598345 یرادهگن  ینابیتشپ و  ءاقترا ، یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
روحم رورم  روبع و  تافلخت  تبث  یاه  هناماس 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناوخ5599323 کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ، یراذگاو 
اتسور یرون -  ربیف  تخاسریز  رب  ینتبم  دنمشوه 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  ناریا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001004520000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599364 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسچولبو  ناتسیس  ناتسا  یّلم  کناب  بعش  طبترم  تازیهجت  هتسبرادم و  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسچولب ناتسیس  بعش  روما  هرادا  شناد  هار  هس  هاگشناد  راولب  نادهاز   ، 9816746331 یتسپ :  دک  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

02141934 33429170-054 :: 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

زا5598345 یرادهگن  ینابیتشپ و  ءاقترا ، یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
روحم رورم  روبع و  تافلخت  تبث  یاه  هناماس 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناوخ5599323 کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ، یراذگاو 
اتسور یرون -  ربیف  تخاسریز  رب  ینتبم  دنمشوه 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  2323   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

طبترم طبترم تازیهجت   تازیهجت وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 2222

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... نیکرتشم و کرادم  ویشرا  یناریسکات  هناماس  یمومع ،  طباور  تایاکش  هناماس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000297 زاین :  هرامش 

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

روتکاف 1 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ... نیکرتشم و کرادم  ویشرا  یناریسکات  هناماس  یمومع ،  طباور  تایاکش  هناماس  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یضایف 85162622 مناخ  یگنهامه  نفلت  تساوخرد -  قبط  ناریا  قرب  هکبش  تیریدم  تکرش  کمایپ  لنپ  یلایر  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001070000190 زاین :  هرامش 

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1996836111 یتسپ :  دک  یمسای ،  دیشر  نابایخ  دامادریم -  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85162394-021  ، 85160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85169-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ...  ... وو نیکرتشم   نیکرتشم کرادم   کرادم ویشرا   ویشرا یناریسکات   یناریسکات هناماس   هناماس یمومع ،  ،  یمومع طباور   طباور تایاکش   تایاکش هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2323

قرب قرب هکبش   هکبش تیریدم   تیریدم تکرش   تکرش کمایپ   کمایپ لنپ   لنپ یلایر   یلایر ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هدیدرگ  مالعا  هباشم  دکناریا  ) تسویپ لیاف  رد  هدش  جرد  تاصخشم  قباطم  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001429000027 زاین :  هرامش 

ناسارخ قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER یتراجت مان   SSG 1GB RAM 1AC POWER SUPPLY لدم هنایار  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دقاف تاداهنشیپ  هب  ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  روآ  دهعت  زاجم و  یاضما  رهم و  اب  اددجم  تسویپ  لیاف  ندومن  رپ  زا  سپ.دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سردم مناخ  یلخاد 221  سامت 05138679991  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تسویپ  لیاف 

9178185794 یتسپ :  دک  دحاو 5 ،  کالپ 17 -  یروکف 17 -  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38679991-051  ، 38679735-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38680028-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دنیآرف تیریدم  نویساموتا و   ) کینورتکلا هناخریبد  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005865000120 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هناماس 1 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ود  هرامش  تسویپ  کی و  هرامش  تسویپ  داد و  رارق  اب  قباطم  دیاب  تامدخ  هناماس و  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9178144753 یتسپ :  دک  بارس ،  هاگتسیا  زا  دعب  ینیمخ -  ماما  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32251070-051  ، 32217724-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227651-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسا تسا هدیدرگ   هدیدرگ مالعا   مالعا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا )) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   هدش   هدش جرد   جرد تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 2525

کینورتکلا کینورتکلا هناخریبد   هناخریبد رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2626

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشورب یحارط  ددع  کی  / یناسر عالطا  رتسوپ  یحارط  ددع  کی  / نشوم ژالک  هیناث   60  / یدعب ود  کیفارگ  نشوم  هیناث   90 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ تشادهب تنواعم  دات  دروم  / تلراهچ

1101092411000013 زاین :  هرامش 
ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/05 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8148653374 یتسپ :  دک  نیما ،  ناتسرامیب  بنج  انیس - نبا  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34476061-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34471005-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یتسیزهب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق داهنشیپ  گرب  رد  دوجوم  تاصخشم  اب  قباطم  شیوداپ  سوریو  یتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000150000264 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ربراک  700 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دننک لیمکت  ار  تمیق  داهنشیپ  گرب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7174667566 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  زابرس ، راولب  یادتبا  درباوه ، هارراهچ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38303001-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381677-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشورب روشورب یحارط   یحارط ددع   ددع کیکی   // یناسر یناسر عالطا   عالطا رتسوپ   رتسوپ یحارط   یحارط ددع   ددع کیکی   // نشوم نشوم ژالک   ژالک هیناث   هیناث   6060  / / یدعب یدعب ودود   کیفارگ   کیفارگ نشوم   نشوم هیناث   هیناث   9090 ناونع : : ناونع
تلوراهچ تلوراهچ

2727

شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598751 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس کی  هربراک  شیوداپ 280 سوریو  یتنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001105000269 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هلاس کی  هربراک  corporate 280 هخسن ینامزاس  شیوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  280 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61654085-021  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ییاتسور  نواعت  یزکرم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

{ هدازردخ  } .متسیس 09171008449 ناراکمه  یرادا  نویساموتا  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001151000048 زاین :  هرامش 

ناریا ییاتسور  نواعت  یزکرم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

{ هدازردخ  } .متسیس 09171008449 ناراکمه  یرادا  نویساموتا  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1594811169 یتسپ :  دک  کالپ 1813 ،  اقیرفآ - امنیس  یوربور  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88900011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88383070-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاس هلاس کیکی   هربراک   هربراک 280280 شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2929

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3030

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تاعالطا  یروانف  یرامعم  تیلباق  یربهار  یزیر و  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000131 زاین :  هرامش 
ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 

تیریدم هب  طوبرم  یاهرواشم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

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

رتشیب 27871024و 27871090 تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ندعم ،  تعنص و  کناب  یزکرم  نامتخاس  - هیدومحم هاگتسیا  زا  رتالاب  - یو کراپ  هارراهچ  زا  رتالاب  - رصعیلو نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1965643511 یتسپ : 

22029811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22010495-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598845 :: هرازه هرازه تعاس 9:30دکدک    - 1401/06/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

wallix رود هار  زا  الاب و  حطس  یاه  یسرتسد  شیاپ  تیریدم و  هناماس  ینابیتشپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهشم یرادرهش  تاطابتر  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  ملعم 1  شبن  ملعم  راولب  دهشم   :: سردآ سردآ

05131296708 :: نفلت :: vendor.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف یرامعم   یرامعم تیلباق   تیلباق یربهار   یربهار وو   یزیر   یزیر هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 3131

wallixwallix رود   رود هار   هار زازا   وو   الاب   الاب حطس   حطس یاه   یاه یسرتسد   یسرتسد شیاپ   شیاپ وو   تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناری تفن ا  نامتخاس  یسدنهم و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم ینابیتشپو  یزادنا  هار  ، بصن ، دیرخ هارمه  هلاس  کی  هربراک  500 تکرش نیازاینودشابیم  حیحصدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001023000062 زاین :  هرامش 

تفن نامتخاس  یسدنهم و  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون   Kaspersky Security for Mail Server سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمامتافطل.ددرگیم فذح  یداهنشیپ  تمیق  ددرگ  یراذگ  تمیق  یرگید  لوصحمره  تساوخرد  نیارد  هدشرکذدک  ناریازاریغ  هبامتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیمن لوبق  دروم  هنرگودشابارادار  هدشرکذدراوم 

1598833411 یتسپ :  دک   ، 263 کالپ یرتنالک  یسوم  نابایخ  شبن  یهلا - تاجن  داتسا  نابیخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81788554-021  ، 81781-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88933029-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآ لیلخ  ناتسرهش  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تحاسم 3970/5875 اب  سیباتیدوئژ  لیاف  هیهت  رتساداک و  دنس  ذخا  ، یتاونس یاه  هشقن  یسدنه  حالصا  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( لایر نویلیم  دصراهچ  غلبم 400000000( هب  راتکه 

1101004762000013 زاین :  هرامش 
دابا لیلخ  ناتسرهش  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دادرارق ای  دزمتسد  ساسارب  تالغتسم  کالما و  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
راتکه 3971 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
دابآ لیلخ  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب راتکه  تحاسم 3970/5875  اب  سیباتیدوئژ  لیاف  هیهت  رتساداک و  دنس  ذخا  ، یتاونس یاه  هشقن  یسدنه  حالصا  تایلمع  یارجا  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ مالعتسا  طیارش  هب  هجوت  اب  لاس 1400 و 1401  کلمت  تارابتعا  لحم  زا  لایر ) نویلیم  دصراهچ  غلبم 400000000(

9677117485 یتسپ :  دک  یلگنج ،  کراپ  یاهتنا  رنهاب -  دیهش  نابایخ  دابآ ،  لیلخ  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57721041-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57721043-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

3970/58753970/5875 تحاسم   تحاسم اباب   سیباتیدوئژ   سیباتیدوئژ لیاف   لیاف هیهت   هیهت وو   رتساداک   رتساداک دنس   دنس ذخا   ذخا ،، یتاونس یتاونس یاه   یاه هشقن   هشقن یسدنه   یسدنه حالصا   حالصا تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
(( لایر لایر نویلیم   نویلیم دصراهچ   دصراهچ )) 400000000400000000 غلبم   غلبم هبهب   راتکه   راتکه
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نارهت ناتسا  یاهناتسرهش  شرورپ  شزوما و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ 55092689 لیاف  قباطم  اقیقد  یرادا  نویساموتا  متسیس  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003044000034 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یاه  ناتسرهش  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

یز 1 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  قباطم  اقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1187613911 یتسپ :  دک  یعیمس ،  دیهش  ییاراخب خ  دیهش  تثعب خ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55041110-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55043594-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 3535
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نارهت ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 Symantec سوریو یتنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربراک  250

1201003024000075 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هرادا  دأت  هب  طورشم  دیرخ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یمن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  تروصنیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  الاک  تاصخشم  هیارا  وروتکاف  شیپ  تسویپ  - 2

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  بصنو  لمح  هنیزه  - 3
سامت 02144787526 نفلت  هرامش  - 4

1438963614 یتسپ :  دک  یکشزپماد ،  لک  هرادا  شهوژپ - راولب  جرک - نارهت  نابوتا  رتمولیک 15  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44196237-021  ، 44787526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787526-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربراک ربراک   Symantec Symantec 250250 سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3636
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نارهت ناتسا  یاهناتسرهش  شرورپ  شزوما و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  یتسویپ  لیاف  قباطم  اقیقد  یرادا  نویساموتا  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003044000032 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یاه  ناتسرهش  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

تخاسریز 1 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1187613911 یتسپ :  دک  یعیمس ،  دیهش  ییاراخب خ  دیهش  تثعب خ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55041110-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55043594-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 ههام  هس  کمایپ  لاسرا  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000045000570 زاین :  هرامش 

قرب یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلا 5 سامت 02833239801  هرامش  اب  لاوس  هنوگ  ره  نتشاد  تروص  رد  تسا  یمازلا  هدش  اضما  رهم و  مالعتسا  مرف  نکسا  تسا  رکذ  هب  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رکشت .دامرف  لصاح  سامت  یرکش  سدنهم  یاقا  یلخاد 317 

3415613353 یتسپ :  دک  قرب ،  عیزوت  تکرش  یناقلاط  یادتبا خ  رصع  یلو  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33239801-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33239270-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم اقیقد   اقیقد یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 3737

ههام ههام هسهس   کمایپ   کمایپ لاسرا   لاسرا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3838
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ناگزمره ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا زاسادج  هربراک  سنسیال 100  دیرخ  هب  زاین  مود  زاف  رد  یزاسادج  لیمکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003598000082 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تنرتنیا زاسادج  هربراک  سنسیال 100  دیرخ  هب  زاین  مود  زاف  رد  یزاسادج  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  نامتخاس  28 ناروالد هچوک  رون  مایپ  هاگشناد  یوربور  رابناهج  هارراهچ  نارادساپراولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916793399 یتسپ : 

333333-076  ، 3332591-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3332594-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  رد  جردنم  طیارش  قبط  ( SRM  ) نابیتشپ تیاس  یزاجم  رتنس  اتید  شزومآ  ینابیتشپ و  ، سیورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000397 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
نیون هناماس  بو  نیرگ  هدننک  هضرع  عجرم  بو  نیرگ  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  یربا  رتنس  اتید  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد یراذگراب  ای  ) لاسرا لیمکت و  ، دات ، تامازلا طیارش  تیاعر  نمض.تسا  دات  دروم  دادرارق  قبط  ینابیتشپ  تسا و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سمش یاقآ  ینف 64572755  سانشراک  یعیفش 75358219 /  .دشاب  یم  یمازلا  خیرات 1401/06/01  ات  هدش  تساوخرد  کرادم  دادرارق و  سیون  شیپ  ( هناماس

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا زاسادج   زاسادج هربراک   هربراک   100100 سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ هبهب   زاین   زاین مود   مود زاف   زاف ردرد   یزاسادج   یزاسادج لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 3939

رتنس رتنس اتید   اتید بوبو   تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 4040

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   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   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تامدخ  حرش  قباطم  سوریو ( یتنآ  ینابیتشپ  هنالاسکی و  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003051000029 زاین :  هرامش 

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دادعت 1 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلاع یاروش  زا  همان  یهاوگ  یاراد  تکرش / طسوت  هدش  ءاضما  رهم و  تادنتسم  کرادم و  هیلک  هئارا  تامدخ و  حرش  رد  جردنم  دراوم  هیلک  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تامدخ  حرش  تاصخشم  هیلک  تیاعر  ینابیتشپ / تامدخ  هتسر  رد  کیتامروفنا 

1631713761 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  - یدنق دیهش  نابایخ  یوربور  - نادنخ دیس  لپ  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89662509-021  ، 89662526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88466656-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رکیب5598593 لنپ  رتیه و  لرتنک  متسیس  تازیهجت  هحفص 29)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

زاین5598883 دروم  یتینما  تازیهجت  نیالنآ  سنسیال  هحفص 82)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ردرگشل5599136 هقطنم  هحفص 29)یزاسدنمشوه  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هباشم5599565 دکناریا  - یتسویپ لیاف  حرش  هب  یتراظن  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  تازیهجت و  دیرخ 
دشاب یم 

هحفص 67) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/31هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5598544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152316 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

راشف جیگ  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/05/22 عورش :  خیرات 
1401/05/27 نایاپ :  خیرات 
1401/05/31 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رکیب لنپ  رتیه و  لرتنک  متسیس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984000737 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
درونجب زاس  مهارف  یناگرزاب  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   S/769 لدم لرتنک  ریش  هعطق  روتالوگر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  لیاف  رد  یلیمکت  تاعالطا  ریاس 

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43122260-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راشف راشف جیگ   جیگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

رکیب رکیب لنپ   لنپ وو   رتیه   رتیه لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لنپ لرتنک  یکدی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002656 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ولبات سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   VOLTMETER یتراجت مان   110AC0-400V لدم یکیرتکلا  ییولبات  رتم  تلو  الاک :  مان 
هاگتسد 21 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم لاطبا  تسویپ  دقاف  تاداهنشیپ  .ددرگ  هئارا  یتسویپ  تساوخرد  حرش  ساسا  رب  دیاب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  .دشابیم  هباشم  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

83764959-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ تمیق  نالعا  یتساوخرد  یاه  لدم  طقف  دشاب -  یم  هباشم  الاک  دک  تسویپ ، لیاف  قباطم  لاتیجید  راب  زاف  لرتنک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000395 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
یژرنا نارشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  نابامرس  یتراجت  مان   EMS 812 لدم یمکارت  رلیچ  دنمشوه  رلرتنک  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  فذح  مالعتسا  زا  تکرش  لاسرا  مدع  تروص  رد  یمازلا و  روتکاف  شیپ  لاسرا  / دولپآ ، دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لنپ لنپ لرتنک   لرتنک یکدی   یکدی ناونع : : ناونع 4444

لاتیجید لاتیجید راب   راب زاف   زاف لرتنک   لرتنک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545
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نادمه تسیز  طیحم  تظافح   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599136 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردرگشل هقطنم  یزاسدنمشوه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003139000047 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبطریالمردرگشل  هدش  تظافح  هقطنم  یزاسدنمشوه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک تسیز ،  طیحم  تظافح  لک  هرادا   - تابساحم ناوید  لک  هرادا  بنج   - یناشنشتآ یرتم   18 رهاط -  اباب  خ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6518699553 یتسپ : 

34235575-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34228444-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5599316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

151762 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

تاقلعتم اب   adev رزیالانآ رگشیامن  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/04/04 عورش :  خیرات 

1401/04/11 نایاپ :  خیرات 
1401/06/05 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرگشل ردرگشل هقطنم   هقطنم یزاسدنمشوه   یزاسدنمشوه ناونع : : ناونع 4646

تاقلعتم تاقلعتم اباب     adevadev  رزیالانآ رزیالانآ رگشیامن   رگشیامن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747
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ناتسرل ناتسا  بالضاف  بآ و   :: 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 19 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زردوگیلا رهش  هرامش 3  برش  بآ  هاچ  یرتم  هلت  هناماس  بصن  هیهت و  و  یناسر )  قرب  یناسرورین (  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001340000082 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  بالضاف  با و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

( زردوگیلا رهش  هرامش 3  برش  بآ  هاچ  یرتم  هلت  هناماس  بصن  هیهت و  و  یناسر )  قرب  یناسر (  ورین   ) هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

زردوگیلا رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6813937884 یتسپ :  دک  یرتم ،  راولب 60  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33215766-066  ، 33225804-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33226102-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هرامش  33 هرامش برش   برش بآبآ   هاچ   هاچ یرتم   یرتم هلت   هلت هناماس   هناماس بصن   بصن وو   هیهت   هیهت وو   یناسر )  )  یناسر قرب   قرب یناسرورین (  (  یناسرورین ناونع : : ناونع 4848
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردوکنا تراک  وردکنا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000201 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هعسوت قیقحت و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  میمص  یتراجت  مان   TI-440 لدم یا  هفرح  ریوصت  ادص و  لاتیجید  ردکنا  تسکت  هلت  هاگتسد  لدبم  الاک :  مان 

هنایار میمص  تاطابترا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
BYSTRONIC GLASS هدنزاس عجرم  ناهفصا  دیما  ینمیا  هشیش  هدننک  هضرع  عجرم   PLC دربراک  8AC120/60-1 ENDAT لدم ردکنا  یدورو  تراک  الاک :  مان 

سیئوس هدنزاس  روشک 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تامدخ یتناراگ /  .هدنشورف  هدهع  هب  امیسوادص  رابنا  ات  الاک  لمح  هنیزه  .تسا  تکرش  یمالعا  تمیق  لاطبا  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  یرازگراب  مدع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف دحاو  دات  بصن و  لیوحت و  زا  سپ  هام  ود  لقادح  تخادرپ  هدازالاباقا 22166413  دیرخ  رومام  شورف /  زا  سپ 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردوکنا ردوکنا تراک   تراک وردکنا   وردکنا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5600030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

vabration monitoring - bently nevada تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000038 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  زادرپ  نامژار  عیانص  هدنزاس  عجرم   BENTLY NEVADA یتراجت مان  لدم 3300  گنیروتینام  متسیس  جنس  شزرل  دربراک  هعطق  درب  الاک :  مان 

زادرپ نامژار  عیانص 
ددع 17 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هباشم دک  ناریا  ناجنز (  یا  هقطنم  قرب  تکرش  یتایلمع  هزوح  زا  نیوزق  گنیچاپسید  تاملاکم  طبض  متسیس  ءاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001313000127 زاین :  هرامش 

ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ار مرف  ، همیمض مرف  رد  یداهنشیپ  یاهتمیق  جردو  ینف  تاصخشمو  مالعتسا  طیارش  ءاضما  رهمو و  لیمکت  تنیرپ و  زا  سپ  امازلا " راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب ربارب  دیاب  یداهنشیپ  لک  تمیق  اب  تسویپ  لیاف  لک  تمیق  دیامن  یراذگراب  هناماس  رد  نکسا و  دیفس  هایس و  تروصباددجم 

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

33145394-024  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس جنس   جنس شزرل   شزرل دربراک   دربراک هعطق   هعطق درب   درب ناونع : : ناونع 5050

گنیچاپسید گنیچاپسید تاملاکم   تاملاکم طبض   طبض متسیس   متسیس ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع 5151

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5600293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/18 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لباترپ یلاتیجید  رتم   lcr ناونع : 
14011898 مالعتسا :  هرامش 

رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 
2022/08/22 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

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

سراف ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598664 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح افطا  قیرح و  عوقو  زا  یریگولج  یلم و  یضارا  فرصت  بیرخت و  زا  یریگشیپ  تهج  نابقرق  یریگراکب  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003112000208 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرادلگنج ینابیتشپ  تامدخ  سیورس :  مان 

راتکه 200 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

مرهج رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7186766364 یتسپ :  دک  سراف ،  یرادزیخبآو  یعیبط  عبانم  لک  هرادا  یرهطمراولوب  یادتبا  ناخراتس  هارراهچ  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54225072-071  ، 36494460-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36494497-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباترپ لباترپ یلاتیجید   یلاتیجید رتم   رتم   lc rlcr نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5252

قیرح قیرح افطا   افطا وو   قیرح   قیرح عوقو   عوقو زازا   یریگولج   یریگولج وو   یلم   یلم یضارا   یضارا فرصت   فرصت وو   بیرخت   بیرخت زازا   یریگشیپ   یریگشیپ تهج   تهج نابقرق   نابقرق یریگراکب   یریگراکب تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 5353

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FLASH ALARM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دکناریا 

1101001034002666 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   SOLENOID ALARM DRIVER MTL5021 تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک   NAP ALARM یتراجت مان   LGI II لدم یتوص  هدنهد  رادشه  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

دنزاش یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   CONVENTIONAL FIRE ALARM EQUIPMENTS یتراجت مان   sigma xp لدم قیرح  مالعا  گنز  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

FLASH ALARM :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاحیضوت

دشاب یم  تسویپب  یلیمکت  تاصخشم 
دشابیم هباشم  دکناریا 

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

0150406 اضاقت : هرامش 

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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FLASH ALARMFLASH ALARM ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لک هرادا  فرصت  بیرخت و  زا  یریگولج  قیرح  افطا  یعیبط  عبانم  یاه  هصرع  زا  تبقارم  تظافح و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003112000206 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرادلگنج ینابیتشپ  تامدخ  سیورس :  مان 

راتکه 500000 دادعت : 
1402/04/31 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلاس  1 دادرارق راکنامیپ - اب  تاروسک  هیلک  - دروآرب 836/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7186766364 یتسپ :  دک  سراف ،  یرادزیخبآو  یعیبط  عبانم  لک  هرادا  یرهطمراولوب  یادتبا  ناخراتس  هارراهچ  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38312028-071  ، 36494460-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36494497-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لک هرادا  فرصت  بیرخت و  زا  یریگولج  قیرح  افطا  یعیبط  عبانم  یاه  هصرع  زا  تبقارم  تظافح و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003112000205 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یرادلگنج ینابیتشپ  تامدخ  سیورس :  مان 

راتکه 500000 دادعت : 
1402/04/31 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلاس  1 دادرارق راکنامیپ - اب  تاروسک  هیلک  - دروآرب 836/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7186766364 یتسپ :  دک  سراف ،  یرادزیخبآو  یعیبط  عبانم  لک  هرادا  یرهطمراولوب  یادتبا  ناخراتس  هارراهچ  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38312028-071  ، 36494460-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36494497-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لکلک هرادا   هرادا فرصت   فرصت وو   بیرخت   بیرخت زازا   یریگولج   یریگولج قیرح   قیرح افطا   افطا یعیبط   یعیبط عبانم   عبانم یاه   یاه هصرع   هصرع زازا   تبقارم   تبقارم وو   تظافح   تظافح ناونع : : ناونع 5555

لکلک هرادا   هرادا فرصت   فرصت وو   بیرخت   بیرخت زازا   یریگولج   یریگولج قیرح   قیرح افطا   افطا یعیبط   یعیبط عبانم   عبانم یاه   یاه هصرع   هصرع زازا   تبقارم   تبقارم وو   تظافح   تظافح ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5599566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

gas detection central unit drager تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب تسویپ  تساوخرد  حرش  اب  قباطم  تسیاب  یم  الاک  هدوب و  هباشم  اهدک  ناریا 

1101092625000356 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 

یتعنص هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DRAGER هدنزاس عجرم   DRAGER یتراجت مان   Drager Pac 6500 H2S لدم  H2S زاگ زاسراکشآ  الاک :  مان 
دنورا نارتسگ  رهپس  یناگرزاب 

ددع 8 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نارهت یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DRAGER هدنزاس عجرم   Polytron SE EX لدم زاگ  تشن  مالعا  دربراک  یمس  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 
مامت

ددع 10 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

ینف هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DRAGER هدنزاس عجرم   DRAGER یتراجت مان  لدم 4205703  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا   Regard تراک الاک :  مان 
مامت نارهت  یسدنهم  و 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SPECTREX-DRAGER هدنزاس عجرم   XDSS-C-11212 لدم زاگ  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تسویپ  تساوخرد  حرش  اب  قباطم  تسیاب  یم  الاک  هدوب و  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665084-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم تسیاب   تسیاب یمیم   الاک   الاک وو   هدوب   هدوب هباشم   هباشم اهدک   اهدک ناریا   ناریا   gas  detection central unit dragergas  detection central unit drager ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآ یدهم  یور  برس و  یندعم  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  الاک  ناریا  دک  تسویپ  یاهب  مالعتسا  مرف  ربارب  قیرح  مالعا  تازیهجت  مزاول و  نیمأت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090015000033 زاین :  هرامش 

دابآ یدهم  یور  برس و  یندعم  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناتسلگنا هدنزاس  روشک  ایرآ  دنهس  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   MEDC یتراجت مان   HD1 SERIES لدم راجفنا  دض  قیرح  مالعا  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   PYRONIX هدنزاس عجرم   ZTA لدم ریذپ  سردآ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
نایناریا رتسگ  ایرد  هدننک  هضرع  عجرم   zeta یتراجت مان   PR-AL/4P لدم قیرح  مالعا  دربراک   Loop 4 لرتنک لناپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

دال کت  هدننک  هضرع  عجرم   KOMTES یتراجت مان   S3-SN-R لدم قیرح  مالعا  ریژآ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
دال کت  هدننک  هضرع  عجرم   KOMTES یتراجت مان   S2IP-ST-RR لدم قیرح  مالعا  نز  کمشچ  غارچ  الاک :  مان 

ددع 18 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم  سراف  دنمشوه  ناروآون  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 58000-600/400  ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  یترارح  یدود  روتکتد  الاک :  مان 
ناتسلگنا هدنزاس  روشک   APOLLO/SYNCOLN

ددع 20 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

زیرهم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  .ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  لیمکت ، روکذم  مرف  تسیاب  هک  هدمآ  اهب  مالعتسا  مرف  رد  طیارش  تاحیضوت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا

8986157131 یتسپ :  دک  نارداهب ،  دابآ  یدهم  یاتسور  زیرهم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32554191-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32554190-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت وو   مزاول   مزاول نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 5858
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هاشنامرک ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: 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   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  قیرح  ءافطا  یتایلمع  شفک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003367000052 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  قیرح  ءافطا  یتایلمع  شفک  - 

شفک کاشوپ و  الاک :  هورگ 
تفج  87 دادعت : 

1401/06/09 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رکشتاب .دوش  هجوت  تسویپ  لیاف  تاحیضوت  هب  دوش و  یراذگراب  امتح  روتکاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715669446 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یرتسگداد  بنج  - ردص یدهلا  تنب  راولب  یادتبا  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38230060-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38236738-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا یتایلمع   یتایلمع شفک   شفک ناونع : : ناونع 5959
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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 13 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ار یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل  / دشابیم هباشم  دک  ناریا  / تسویپ مالعتسا  قباطم  قیرح  مالعا  هرادم  یزکرم 18  لرتنک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن یراذگراب  هناماس  رد 

1101091574000594 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایناریا نمیا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   ZITEX یتراجت مان   ZX-1800-N-18-zones لدم نوز  فراعتم 18  قیرح  مالعا  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/02 زاین :  خیرات 
یتعنص تازیهجت  تالآ و  نیشام  بصن  سیورس :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32912729-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 6060

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

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

زا 103 ھحفص 42 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9vf3n528zmrzd?user=37505&ntc=5600045
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5600045?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


روشک یرادزیخبآ  عتارم و  اهلگنج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح کسیر  هشقن  هیهت  یارب  یا  هناماس  یزادن  هار ا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتفرگ  سامت  یتاداس  یاقآ  هرامش 09111933759 اب  زاین  تروص  رد   . دامرف هجوت  تسویپ  لیاف  هب  تهج :  اهب  مالعتسا 

1201003031000020 زاین :  هرامش 
روشک یرادزیخبا  عتارم و  اهلگنج  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

.دوش هتفرگ  سامت  یتاداس  یاقآ  هرامش 09111933759 اب  زاین  تروص  رد   . دامرف هجوت  تسویپ  لیاف  هب  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

1 1 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

.دوش هتفرگ  سامت  یتاداس  یاقآ  هرامش 09111933759 اب  زاین  تروص  رد   . دامرف هجوت  تسویپ  لیاف  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1955756113 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  بنج  یتیس - ینیم  زا  دعب   - شترا هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23563510-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22488492-021 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  4242   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسلگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/100/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش تلهم   1401/05/26  : زا تلهم   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/05/30:

golestan.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/05/30عبنم  1401/05/30  - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598346 :: هرازه هرازه تیاغل 1401/05/31دکدک    1401/05/31  - 1401/05/31 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگرگ ناتسرهش  یتقرس  یبارخ  عفر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32221113-017 :: 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

قیرح قیرح کسیر   کسیر هشقن   هشقن هیهت   هیهت یارب   یارب یایا   هناماس   هناماس یزادن   یزادن اا   هار   هار یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 6161

یتقرس یتقرس یبارخ   یبارخ عفر   عفر ناونع : : ناونع 6262
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ناگرگ تارباخم  ناتسلگ -  هقطنم  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/99/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/5/26  زا  دانسا   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598373 :: هرازه هرازه :: 1401/05/31دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرونربیف حرط  تاموزلم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رک  یرونربیف 48  لصفم 

نلیتا  یلپ  هلول 
.....

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  تسا و ...  راکنامیپ  هدهع  هب  تایلام و ...   ، همیب زا  معا  ینوناق  تاروسک  هیلک  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01732221113 :: 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

نامرک بونج  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: 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 08 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مرف  قبط  هکبش  تازیهجت  لباک و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003520000185 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  هیلخت  لقنو و  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یموب هدننک  نیمات  اب  تیولا 

7619653656 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمجراولب  شبن   - نادیم نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32440151-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32440013-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرونربیف یرونربیف حرط   حرط تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363

تسویپ تسویپ مرف   مرف قبط   قبط هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464

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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یمالسا تاغیلبت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ کرادم  رد  جردنم  تاصخشم  ساسا  رب  یزاس  هریخذ  تازیهجت  دیرخ  تساوخرد  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005032000075 زاین :  هرامش 

یمالسا تاغیلبت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رادیاپ هکبش  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   SAN لدم یا  هنایار  یزاس  هریخذ  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416713113 یتسپ :  دک  هرامش 506 ،  - نیطسلف نادیم  - یناقلاط نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66400437-021  ، 66498882-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66498882-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمالسا تاغیلبت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ کرادم  رد  جردنم  تاصخشم  ساسا  رب  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تساوخرد  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005032000074 زاین :  هرامش 

یمالسا تاغیلبت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هداد شرورپ  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN YIXI ELECTRONICS یتراجت مان   LHSP-DP100 لدم هنایار  یاه  هکبش  تازیهجت  هعطق  رتیلپسا  الاک :  مان 

اه
ددع 1 دادعت : 

1401/06/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416713113 یتسپ :  دک  هرامش 506 ،  - نیطسلف نادیم  - یناقلاط نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66400437-021  ، 66498882-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66498882-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ کرادم   کرادم ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم ساسا   ساسا ربرب   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد دشاب -  -  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 6565

.تسویپ .تسویپ کرادم   کرادم ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم ساسا   ساسا ربرب   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد دشاب -  -  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کی هقطنم  نارهت  بالضاف  بآ 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 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رمیات سا  یپ  یج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092500000119 زاین :  هرامش 

نارهت هقطنم 6  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/06/08 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یتسویپ کرادم  قبط.رمیات  سا  یپ  یج  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1874614141 یتسپ :  دک  هقطنم 6 ،  تالضاف  بآ و  تکرش  یزار -)  یایرکز  یرتم (  خ 24  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55956730-021  ، 55903085-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55931011-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رمیات رمیات ساسا   یپیپ   یجیج   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

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

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

زا 103 ھحفص 46 
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ناتسزوخ یزرواشک  داهج  شزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرف دیرخ  کالم  تسا و  یلک  الاک  دک  مالعتسا (  مرف  ینف  تاصخشم  قبط  دادعت و  هب   STORAGE و SERVER HPE دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  مالعتسا 

1101000219000064 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رگن هدیا  هنایار  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   C8R15A لدم  HP MSA 2040 SAN DC SFF Storage هنایار هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
وات رتسگ  طابترا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   DL 380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هک یتسویپ  دشاب ) یم  مالعتسا  مرف  دیرخ  کالم  مالعتسا (  مرف  ینف  تاصخشم  قبط  دادعت و  هب   STORAGE و SERVER HPE دیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  یضاقتم  فذح  بجوم  مرف  یراذگراب  مدع  .دیامن  یراذگراب  هناماس  رد  اددجم  هدومن و  ءاضما  رهم و  لیمکت و  لماک  روطب  پاچ و  ار  مرف  دیاب  یضاقتم 

6134814534 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یزرواشک  داهج  نامزاس  - ناتسلگ یهار  هس  - ناتسلگ راولب  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33359563-061  ، 33359852-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33359558-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرف مرف دیرخ   دیرخ کالم   کالم وو   تسا   تسا یلک   یلک الاک   الاک دکدک   مالعتسا (  (  مالعتسا مرف   مرف ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط وو   دادعت   دادعت هبهب     STORAGESTORAGE  وو   SERVER HPESERVER HPE  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب یمیم   مالعتسا   مالعتسا

6868

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  طیارش  قباطم  یتارباخم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003721000039 زاین :  هرامش 

رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نورج نمیا  ناکس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SEALINK یتراجت مان   HX 2600 لدم سکتوان  هدنریگ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/06 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ لیاف  قباطم  ) .دشاب یم  هباشمالاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلاروتکاف  شیپ  هئارا 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع ی  هب  اه  هنیزه  ریاسو  لمح  یاه  هنیزه 

7917914699 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  مئاق -  نادیم  بنج  نارادساپ -  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32129249-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513235-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف طیارش   طیارش قباطم   قباطم یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6969
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PWR-c45- گنیچیئوس رواپ  *** هاگتسد دادعت 3   PWR-c45-1400ac-cisco 4507r گنیچیئوس رواپ  - هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد دادعت 2  4200ac-cisco 4507r+e

1101092447000590 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   PWR-C45-1400AC لدم هنایار  هکبش  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/06/13 زاین :  خیرات 
هشارت نیترآ  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   PWR-C45-4200ACV لدم هنایار  هکبش  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/13 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشیپ  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  الاک  تاصخشم  رکذاب  روتکاف  شیپ  تسویپ  - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت 

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

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

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PWR-c45-PWR-c45- گنیچیئوس گنیچیئوس رواپ   رواپ *** *** هاگتسد هاگتسد دادعت  33   دادعت   PWR-c45- 1400ac-c isco 4507rPWR-c45- 1400ac-c isco 4507r گنیچیئوس گنیچیئوس رواپ   رواپ -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
هاگتسد هاگتسد 22 دادعت   دادعت   4200ac-c isco 4507r+e4200ac-c isco 4507r+e

7070
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  هب  هجوت  ( SNG) رایس دحاو  تازیهجت  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000199 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
قفا یایرد  انرد  هدننک  هضرع  عجرم   MOTOROLA یتراجت مان   GM338 لدم  GHz 174 سناکرف لاتیجید  میس  یب  هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-KU6EV لدم  UTP CAT6E تروپ کت  یکیتسالپ  نوتسیک  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 : یلام رومام   22166413-14: نفلت یتناراگ - هدنشورف  اب  الاک  لمح  دشاب  یم  روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  تساوخرد  یلام  ینف و  یسررب   . :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناجاقآ

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( SNGSNG )) رایس رایس دحاو   دحاو تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7171
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داهنشیپ ندومن  تسویپ  ، اضاقت تسویپ  حرش  قبطدیرخ  - هباشمدک ناریا  - هلاسکی یتناراگ  هارمهب  - تلو ملتا 48 لناک  رواپ  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا یلام  ینف و 

1101093498004786 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کاپ  رای  رتسگ  کاوژپ  هدنزاس  عجرم  یتارباخم  گنیچیئوس  یاه  متسیس  دربراک   PWS1-051 لدم رواپ  تراک  الاک :  مان 
کاپ رای  رتسگ  کاوژپ 

ددع 6 دادعت : 
1401/06/25 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام ینف و  داهنشیپ  ندومن  تسویپ  ، اضاقت تسویپ  حرش  قبطدیرخ  - هباشمدک ناریا  - هلاسکی یتناراگ  هارمهب  - تلو ملتا 48 لناک  رواپ  تراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
-07731312252 سامت هرامش  - یبونج سراپ  رابنا  لیوحت  لحم  - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  - الاکدیسرزا سپ  یراکزور  35 یرابتعا دیرخ  - تسیمازلا

یمظاک 2278

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312224-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داهنشیپ داهنشیپ ندومن   ندومن تسویپ   تسویپ ،، اضاقت اضاقت تسویپ   تسویپ حرش   حرش قبطدیرخ   قبطدیرخ -- هباشمدک هباشمدک ناریا   ناریا -- هلاسکی هلاسکی یتناراگ   یتناراگ هارمهب   هارمهب -- تلو تلو 4848 ملتا   ملتا لناک   لناک رواپ   رواپ تراک   تراک ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا یلام   یلام وو   ینف   ینف

7272
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یزرواشک داهج  یدربراک  یملع  یلاع  شزومآ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TDBPS2016EQG لدم تروپ  هکبش 16  چیوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003277000058 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  یدربراک  یملع  یلاع  شزومآ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
TDBPS2016EQG لدم تروپ  هکبش 16  چیوس  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/06/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف 09125401899 لوئسم  داتو  رابنا  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یزرواشک ،  جیورت  شزومآ و  هسسوم  باون -  یرتنالک 108  بنج  یکدور -  باون و  عطاقت  یدازآ -  خ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457898681

66128309-021  ، 66940765-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940767-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TDBPS2016EQGTDBPS2016EQG لدم   لدم تروپ   تروپ   1616 هکبش   هکبش چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 7373

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

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

زا 103 ھحفص 52 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7uur84lfj35ww?user=37505&ntc=5599149
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5599149?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Tellabs مدوم هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000200 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
Tellabs 8110-CTE-S یتارباخم مدوم  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
ددع  15 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  ون و  یلصا ، الاک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دوش یم  هتفریذپ  نارهت  ناتسا  زا  طقف  تمیق  داهنشیپ  ) تسیمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا  -2

.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  روتکاف  الاک و  لمح  هنیزه  -3
.دشابیم ینف  دیئات  روتکاف و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  هتفه  ود  هیوست  -4

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911719-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TellabsTellabs مدوم   مدوم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7474
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نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروآرب و قبط   ) نامرک ناتسا  هعبات  یاه  ناتسرهش  لک و  هرادا  یا  هکبش  یا و  هنایار  تازیهجت  یرادهگن  ینابیتشپ و  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 6.044.780.000  ( تسویپ تادنتسم 

1101001551000026 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1402/05/30 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک   ، 7618437417 یتسپدک :  رجف   یشزرو  هاگشاب  یوربور  نهآهار - لپ  زا  دعب  یمالسا - یروهمج  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7618437417

32614794-034  ، 32613797-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32614793-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو دروآرب   دروآرب قبط   قبط  ) ) نامرک نامرک ناتسا   ناتسا هعبات   هعبات یاه   یاه ناتسرهش   ناتسرهش وو   لکلک   هرادا   هرادا یایا   هکبش   هکبش وو   یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع
لایر لایر   6 .044.780 .0006 .044.780 .000 دروآرب   دروآرب (( تسویپ تسویپ تادنتسم   تادنتسم

7575
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ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادعت  حرش و  قباطم  الاک  ملق   5 یرون .و ...  ربیف  تساک  لنپ .  چتپ  روک  یرون 24  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000145 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت شیدنا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان  یرتم  لوط   LC-LC لدم یرون  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 

رتم 1 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6134813956 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  ناتسلگ  هداج  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک وئدیو  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005555000007 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   LOGITECH هدنزاس عجرم   LOGITECH یتراجت مان   GVC لدم  4k نیبرود زنل  میسیب و  نفورکیم  اب  هارمه  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  الاک :  مان 

راگن هکبش  لایور  تاعالطا  یروانف و  هدننک  هضرع  عجرم  سوس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاراهچ زا  دعب  دنوامد  نابایخ  - نارهت الاک  لیوحت  لحم  تسا  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسا  تسویپ  هب  مالقا  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نفلت 71392136 کالپ 293  سراپنارهت  شویراد و  هاگتسیا  نیبام  تیآ 

1651999943 یتسپ :  دک  ناجرم پ293 ،  جرب  بنج  قرش  لانیمرت  یوربور  دنوامد  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71392136-021  ، 71392100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77291608-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ دادعت   دادعت وو   حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک ملق   ملق   55 وو ...  ...  .. یرون   یرون ربیف   ربیف تساک   تساک لنپ .  .  لنپ چتپ   چتپ روک   روک یرون  2424   یرون لباک   لباک ناونع : : ناونع 7676

سنارفنک سنارفنک وئدیو   وئدیو نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7777
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رایرهش ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599508 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک دات  مدع  تروص  رد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تسا .  هدش  یرازگراب  زاین  دروم  سانجا  تسیل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگیم عوجرم 

1101091933000007 زاین :  هرامش 
رایرهش ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک  . RAIKA CO هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   RB911G-5HPacD-QRT لدم  GHz 5 سناکرف سلریاو  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
اکیار زادرپ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   . هزور تخادرپ 20   . تسا هدش  یرازگراب  یتسویپ  کرادم  رد  زاین  دروم  سانجا  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3351738998 یتسپ :  دک  رایرهش ،  تشادهب  هکبش  داهج  نادیم  رایرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65265001-021  ، 65245710-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65226833-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GHzGHz  55 سناکرف   سناکرف سلریاو   سلریاو لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 7878
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط 3  هریدم  تایه  لماع و  تیریدم  هزوح  لک  هرادا  سنارفنک  قاتا  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000203 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط 3  تیریدم  هزوح  لک  هرادا  سنارفنک  قاتا  تازیهجت  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/06/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  بصن  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 

طرش دیق و  نودب  ربتعم و  یتناراگ  یاراد 
الاک لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  روتکاف 20  هیوست 

یحالف  02135914983: سامت هرامش 

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط  33   قبط هریدم   هریدم تایه   تایه وو   لماع   لماع تیریدم   تیریدم هزوح   هزوح لکلک   هرادا   هرادا سنارفنک   سنارفنک قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 7979
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مامتا زا  لبق  ات  هدش  تسویپ  دادرارق  سیون  شیپ  لاسرا  لیمکت و  هدش ،  تسویپ  تاصخشم  قبط  رتروس  ... ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا خساپ  لاسرا  تلهم 

1101001017000396 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 / دیامن مالعا  هعومجم  کی  بلاق  رد  ار  تمیق  دیاب  هدننک  نیمات  دشاب  یم  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یغورف 75358223

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مامتا مامتا زازا   لبق   لبق اتات   هدش   هدش تسویپ   تسویپ دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ لاسرا   لاسرا وو   لیمکت   لیمکت هدش ،  ،  هدش تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رتروس   ... ... رتروس ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا خساپ   خساپ لاسرا   لاسرا تلهم   تلهم

8080
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  لوا  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چوس رورس و  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096334000088 زاین :  هرامش 

لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
سیدنا هدازالاب  اقآ  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   CPU یتراجت مان   GHz 2/4 شزادرپ تعرس   INTEL 2100 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 269 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب  هدرکن  هیمیمض  ار  دوخ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هک  ییاه  تکرش  داهنشیپ 

 . ددرگ یم  لاسرا  تسوی  هب  دیرخ  طیارش  الاک و  حرش 
 . دش دهاوخ  یسررب  تفن   AVL رد هدش  تبث  یاه  تکرش  ینف  داهنشیپ  اهنت 

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314329-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چوس چوس وو   رورس   رورس یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 8181
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رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد مادکره 1 تسویپ  تسیل  قباطم  تازیهجتریاس  سکتوان و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003721000040 زاین :  هرامش 

رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نورج نمیا  ناکس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SEALINK یتراجت مان   HX 2600 لدم سکتوان  هدنریگ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ لیاف  قباطم  ) .دشاب یم  هباشمالاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلاروتکاف  شیپ  هئارا 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع ی  هب  لمح  هنیزه ی 

7917914699 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  مئاق -  نادیم  بنج  نارادساپ -  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32129249-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513235-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گم یصاصتخا 20  تنرتنیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003024000076 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

گم  20 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یر ناتسرهش  یکشزپماد  هرادا  یارب  گم  نارهت و 2  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  یارب  گم   18 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09162526443 هرامش 

1438963614 یتسپ :  دک  یکشزپماد ،  لک  هرادا  شهوژپ - راولب  جرک - نارهت  نابوتا  رتمولیک 15  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44196237-021  ، 44787526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787526-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تازیهجت تازیهجت ریاس   ریاس وو   سکتوان   سکتوان ناونع : : ناونع 8282

گمگم   2020 یصاصتخا   یصاصتخا تنرتنیا   تنرتنیا ناونع : : ناونع 8383
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ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مالعتسا دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا  - 85-4-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجنز یادص   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ابص راب  هنایاپ  زکرم  زا  نافیرظ  یتعنص  کرهش  یرون  یسم و  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.ir www.zanjan.tci.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

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -1401-4-83 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجنز یادص   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جدیه ناشنهام 0  رب -  بآ  دورجیا  یتایلام  روما  یرون  ربیف  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.TCI.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

یرون یرون وو   یسم   یسم یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 8484

یتایلام یتایلام روما   روما یرون   یرون ربیف   ربیف یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 8585
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14011877 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5600261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/18 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوژام تراک  ناونع : 

14011877 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/30 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5600262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/18 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوژام تراک  ناونع : 

14011875 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/09/06 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

لوژام لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 8686

لوژام لوژام تراک   تراک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 8787
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5600263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/18 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوژام تراک  ناونع : 

14011884 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/29 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5600267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/18 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوژام تراک  ناونع : 

14011881 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/30 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

لوژام لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 8888

لوژام لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 8989

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14011874 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5600270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/18 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوژام تراک  ناونع : 

14011874 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/29 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5600272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/18 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوژام تراک  ناونع : 

14011879 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/28 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

لوژام لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 9090

لوژام لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   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   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5600277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/04 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوژام تراک  ناونع : 

14011734 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/08/23 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

لوژام لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 9292

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14011883 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5600283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/08/18 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوژام تراک  ناونع : 

14011883 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/09/05 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رکیب5598593 لنپ  رتیه و  لرتنک  متسیس  تازیهجت  هحفص 29)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

عالطا5598700 رتسوپ  یحارط  ددع  کی  / نشوم ژالک  هیناث   60  / یدعب ود  کیفارگ  نشوم  هیناث   90
تلوراهچ روشورب  یحارط  ددع  کی  / یناسر

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادا5598819 نویساموتا  هحفص 17)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا5598843 یروانف  یرامعم  تیلباق  یربهار  یزیر و  هحفص 17)هیاپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لیاف5599447 هیهت  رتساداک و  دنس  ذخا  ، یتاونس یاه  هشقن  یسدنه  حالصا  تایلمع  یارجا 
( لایر نویلیم  دصراهچ  غلبم 400000000( هب  راتکه  تحاسم 3970/5875  اب  سیباتیدوئژ 

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هباشم5599565 دکناریا  - یتسویپ لیاف  حرش  هب  یتراظن  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  تازیهجت و  دیرخ 
دشاب یم 

هحفص 67) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ههام5599807 هس  کمایپ  لاسرا  هحفص 17)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تنرتنیا5599885 زاسادج  هربراک  سنسیال 100  دیرخ  هب  زاین  مود  زاف  رد  یزاسادج  هحفص 17)لیمکت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

لوژام لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

سوریو5599989 یتنآ  ینابیتشپ  هلاسکی و  سنسیال  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یربخ5600320 هاگیاپ  زاین  دروم  یریوصت  ینف و  هحفص 82)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباق ریغ  هدوب و  هباشم  دکناریا.تسویپ  تاصخشم  قباطم  روتکژورپ  وئدیو  هب  زاین  نودب  دنمشوه  هتخت  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتناراگ اب.تسا  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه.تسادانتسا 

1101001135000060 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

SHENZHEN IBOARD هدنزاس عجرم   IBOARD یتراجت مان   IB-82 SINGLE WRITE لدم  in 82 زیاس دنمشوه  درب  تیاو  هتخت  الاک :  مان 
رهشوب نایلرب  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TECHNOLOGV Co

ددع 1 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هنیزه.تسادانتسا  لباق  ریغ  هدوب و  هباشم  دکناریا.تسویپ  تاصخشم  قباطم  روتکژورپ  وئدیو  هب  زاین  نودب  دنمشوه  هتخت  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتناراگ اب.تسا  هدننک  نیمات  اب 

9187814571 یتسپ :  دک  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا  یلم  کناب  بعشروما  هرادا  - رهمگرزبوراهب لصافدح  - داجسراولب دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37641590-051  ، 37637756-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37646494-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو هبهب   زاین   زاین نودب   نودب دنمشوه   دنمشوه هتخت   هتخت هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 9494

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( هباشم دک  ناریا  () تسویپب یداهنشیپ  لدم  تاحیضوت و   ) ناوخ کالپ  نیبرود  ددع  ود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005174000047 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  بادنخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   OEJ یتراجت مان   LPR لدم  IP ناوخ و کالپ  ریوصت  شزادرپ  تافلخت  تبث  بش  رد  دید  یتراظن  یکیفارت و  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

اه هداج  کینورتکلا  باقع 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
بادنخ رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 09188615512 اب  زاین  تروص  رد  هباشم )  دک  ناریا  () تسویپب یداهنشیپ  لدم  تاحیضوت و   ) ناوخ کالپ  نیبرود  ددع  ود  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت 

3841873315 یتسپ :  دک  یناشن ،  شتآ  نابایخ  یتشهب -  دیهش  راولب  بادنخ -  رهش  بادنخ ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35622261-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35622260-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

5/10880 :: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش دانسا تفایرد  نایاپ  خیرات  - 1401/05/29 عورش :  نامز   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/06/0113:00:00

mashhad.ir :: عبنم 13:00:001401/06/01عبنم ات :  داهنشیپ  لیوحت  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598573 :: هرازه هرازه 1401/06/0209:00:00دکدک   تاکاپ :  ییاشگزاب  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 5 حطس  ور  هراوس  ربعم  یضرع  یشک  طخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیفارت لقن و  لمح و  یدنب :  هقبط 

ناگیار دانسا :  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

31294261-051 نفلت :  یزادرپراک  دحاو  هقطنم 5  یاردرهش  ناخ 15  کچوک  ازریم  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

:: نفلت تیاس ets.mashhad.irنفلت دانسا : تفایرد  لحم   :: 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

 ( ( هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا ()() تسویپب تسویپب یداهنشیپ   یداهنشیپ لدم   لدم وو   تاحیضوت   تاحیضوت  ) ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود ددع   ددع ودود   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم یضرع   یضرع یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

5/10879 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598574 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/06/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 5 حطس  ور  هراوس  ربعم  یروحم  یشک  طخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یفاک تیفرظ  مدع  تروص  رد  هدوب و  رودنو  هناماس  رد  یفاک  دازآ  تیفرظ  نتشاد  هب  طونم  نویسیمک  هسلج  نامز  رد  مالعتسا  تاکاپ  ییاشگزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفایرد هبتر -  دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ -  هتشر  هبتر -  دقاف  نامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ -  هتشر  دیامن -  یم  مادقا  تکاپ  نتشاذگ  رانک  هب  تبسن  یرادرهش 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  تیاس و ...  زا  دانسا 

:: سردآ سردآ

31294261-051 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم هقطنم 9  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

9/1401/15436 هرامش :   :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598861 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 15   - 1401/05/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 9 حطس  ور  هراوس  رباعم  یکیفارت  فارحنا  تایلمعو  ینابیتشپ  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  لایر  مالعتسا 6500000000  نیا  غلبم 

تامدخ ناراکنامیپ -  هبتر  دقاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیاس دانسا : تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
هقطنم 9 یرادرهش  ناروالد 6  هدننک :  رازگرب  سردآ 

31295516 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم هقطنم حطس   حطس ورور   هراوس   هراوس ربعم   ربعم یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9797

هقطنم هقطنم حطس   حطس ورور   هراوس   هراوس رباعم   رباعم یکیفارت   یکیفارت فارحنا   فارحنا تایلمعو   تایلمعو ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم هقطنم 12  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12:30هرامش  - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 12:30عبنم  - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598875 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/06/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 12  حطس  رباعم  یضرع  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش هام  شش  هژورپ  یارجا  نامز  تدم 

هبتر دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هیهلا 20 هیهلا  راولب  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

05131296223 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم هقطنم 12  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/1232270 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12/30   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 12/30   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598899 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/06/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سوت لصفنم  هیحان  حطس  رباعم  یکیفارت  تازیهجت  بصن  ریمعت و  هیهت ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یسمش  هام  هن  هژورپ  یارجا  نامز  تدم 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  هبتر و ...  دقافیربارت  هار و  ناراکنامیپ -  هتشر  هبتر -  دقاف  نامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ -  هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقطنم 12 یرادرهش  هیهلا 20  هیهلا -  راولب  هدننک : رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

05131296223 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم یضرع   یضرع یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9999

هیحان هیحان حطس   حطس رباعم   رباعم یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   ریمعت   ریمعت هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  جرامک  تشخ و  هقطنم  شرورپ  شزومآ و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیک نیرتهب  هب  یزیما  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدقن تروصب  تخادرپ  مود 

1101003928000008 زاین :  هرامش 
جرامکو تشخ  شرورپو  شزوما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
عبرم رتم  70 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
نورزاک رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیفیک نیرتهب  هب  یزیما  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدقن تروصب  تخادرپ  مود 

7333115358 یتسپ :  دک  جرامک ،  تشخ و  هقطنم  شرورپ  شزومآ و  هرادا  ملعم ، نادیم  هتخترانک ، نورزاک ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42444341-071  ، 42442259-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42442259-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدقن یدقن تروصب   تروصب تخادرپ   تخادرپ مود   مود تیفیک   تیفیک نیرتهب   نیرتهب هبهب   یزیما   یزیما گنر   گنر ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هنحص یرادرهش   :: 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 11 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتشیب 09372774747 تاعالطا  بسک  یدقن .  تروص  هبا  تخادرپ  طیارش  هنحص  یرادرهش  تهج  یکیفارت  تایزیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
پآ و 08348326765 ستاو 

1101005292000031 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  هنحص  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تراپ  ربون   cm 2 عافترا  10x10 cm زیاس  ABS هندب سنج   PMMA زنل اب  هفرط  کی  دیفس  یا  هبرگ  مشچ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا تخادرپ  طیارش   . هدش یراذگراب  تساوخرد  گرب  بسح  یکیفارت  تازیهجت  هرقف  تفه  هنحص  .. یرادرهش  تهج  یکیفارت  تایزهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
پآ و 08348326765 ستاو  رتشیب 09372774747  تاعالطا  بسک  تهجامت  هرامش   . یدقن تروص  هب  یگدننار  میارج  تارابتعا 23  لحم 

6746134833 یتسپ :  دک  کالپ 862 ،  - یناشاک نابایخ  ینیمخ - ماما  نادیم  هنحص - هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48325555-083  ، 48322682-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48331111-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ددع   710 دادعت هب  یرتم  ات 6  یسرجوین 3  بصن  ییاجباج و  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001044000362 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 710 دادعت : 
1401/06/05 زاین :  خیرات 

نورزاک رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7156937148 یتسپ :  دک  یا ،  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  دابآ ، لضف  زا  رتالاب  سردم ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37270280-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37270285-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ABSABS هندب   هندب سنج   سنج   PMMAPMMA  زنل زنل اباب   هفرط   هفرط کیکی   دیفس   دیفس یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 102102

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ددع   ددع   710710 دادعت دادعت هبهب   یرتم   یرتم   66 اتات   یسرجوین  33   یسرجوین بصن   بصن وو   ییاجباج   ییاجباج تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 103103

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ ناتسا  یاههار  حطس  رد  ینمیا  مالقا  تازیهجت و  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000064 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/05/29 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارایماک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دکناریا  - یتسویپ لیاف  حرش  هب  یتراظن  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005116000128 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  نارایماک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هنایمرواخ شزادرپ  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ALFA110 لدم یتراظن  یناوخ و  کالپ  کیفارت  تعرس و  لرتنک   IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

نارایماک رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  تاحیضوت  رد  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6631648855 یتسپ :  دک  یرفظم ،  مهدا  هار  راهچ  یبویا  نیدلا  حالص  نابایخ  نارایماک ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35533284-087  ، 35522610-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35522625-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسلگ ناتسا   ناتسا یاههار   یاههار حطس   حطس ردرد   ینمیا   ینمیا مالقا   مالقا وو   تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 104104

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا -- یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105
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داباهم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم طسق  یط 3  یدقنریغ و  طیارش  اب  تخادرپ  دشاب ، یتسویپ  تاصخشم  ربارب  یتسیاب  اقیقد  تسا و  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005766000047 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  داباهم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
اراتوس ییانشور  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  اراتوس  یتراجت  مان   ST-504903 قیاقش لدم   W 30 ناوت هلول  رس  غارچ  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

، دیامن لاسرا  یرادرهش  هب  اهب  مالعتسا  هدنرب  مالعا  زا  دعب  تعاس  ات 72  رثکادح  نیصصختم  دات  تهج  یتسیاب  ار  لیاسو  زا  هنومن  کی  هدنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم مالعتسا  هدنرب  هدهع  رب  لیاسو  هیلک  هنومن و  لمح  هنیزه 

5916777179 یتسپ :  دک  داباهم ،  یرادرهش  یمالسا  یروهمج  نادیم  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42234141-044  ، 42223090-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222699-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WW  3030 ناوت   ناوت هلول   هلول رسرس   غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 106106
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لقن لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی تدم  هب  تراظن  هاگتسد  راک  روتسد  ربارب  رباعم  یشک  طخ.ورباع  طوطخ  یزیمآ و  گنر  یکیفارت  میالع  بصن  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  اب  ربارب  لاس 

1101094564000017 زاین :  هرامش 
لقن لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/06 زاین :  خیرات 
راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  راتخم  داهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  امرفراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا تخادرپ  لباق  تراظن  هاگتسد  راک  روتسد  اب  ربارب  ینوناق  تاروسک  رسک  زا  سپ  یدزمتسد و  تروص  هب  درکراک  غلبم  - 

دیامن یراذگراب  حضاو  تروص  هب  اضما  اردادرارق  لودج و  تاحفص  همه  لیمکت و  ار  اهب  مالعتسا  لودجراکنامیپ  - 

 : یتسپ دک  لقن ،  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   - یوفص باون  نابایخ  یادتبا   - رارسا نابایخ  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9613844336

44234260-051  ، 44234258-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44226220-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم یشک   یشک طخ.ورباع   طخ.ورباع طوطخ   طوطخ وو   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر یکیفارت   یکیفارت میالع   میالع بصن   بصن تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 107107
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زیربت هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش تامدخ  تنواعم  همان  قبط  گنررپ  گنر و  مک  ینغور  یبآ  قارب  ینغور  گنر  اب  حلاصم  اب  لوادج  یزیمآ  گنر  تروصب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زکرم 5

1101094586000009 زاین :  هرامش 
زیربت جنپ  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
لوطرتم 30000 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تامدخ تنواعم  همان  قبط  گنررپ  گنر و  مک  ینغور  یبآ  قارب  ینغور  گنر  اب  حلاصم  اب  لوادج  یزیمآ  گنر  تروصب  هدوب و  هباشم  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هقطنم 5 یرادرهش  هیحان 3  رد  تساوخرد  گرب  قبط  زکرم  یرادرهش 

5156974874 یتسپ :  دک  نارهت ،  هزاورد  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33262146-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33262338-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش یرادرهش تامدخ   تامدخ تنواعم   تنواعم همان   همان قبط   قبط گنررپ   گنررپ وو   گنر   گنر مکمک   ینغور   ینغور یبآ   یبآ قارب   قارب ینغور   ینغور گنر   گنر اباب   حلاصم   حلاصم اباب   لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تروصب   تروصب ناونع : : ناونع
55 زکرم   زکرم

108108
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روجک رهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5599794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد هدش  مالعا  تاصخشم  اب  ددع  دادعت 1000  هب   kg 85 نزو  mm 500 عافترا  500x150 mm داعبا بیش  مین  ینتب  لودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالعتسا دانسا 

1101091027000002 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  روجک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

راز نش  هدنزاس  عجرم   kg 85 نزو  mm 500 عافترا  500x150 mm داعبا دک 500  بیش  مین  ینتب  لودج  الاک :  مان 
ددع 1000 دادعت : 

1401/06/17 زاین :  خیرات 
رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهش رد  هیلخت  لمح و  یریگراب ،  دیرخ ،  یاه  هنیزه  نتفرگ  رظن  رد  اب  دیاب  یمالعا  تمیق.ددرگ  تسویپ  سپس  لیمکت و  مالعتسا  یتسویپ  هگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب روجک  یرادرهش  روجک – 

4657351433 یتسپ :  دک  روجک ،  یرادرهش  اضر  ماما  نابایخ  روجک  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52344595-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52344653-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد هدش   هدش مالعا   مالعا تاصخشم   تاصخشم اباب   ددع   ددع   10001000 دادعت   دادعت هبهب     kgkg  8585 نزو   نزو   mmmm  500500 عافترا   عافترا   500500 x150  mmx150  mm  داعبا داعبا بیش   بیش مین   مین ینتب   ینتب لودج   لودج ناونع : : ناونع
مالعتسا مالعتسا دانسا   دانسا

109109
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زیربت هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش تامدخ  تنواعم  همان  قبط  گنررپ  گنر و  مک  ینغور  یبآ  قارب  ینغور  گنر  اب  حلاصم  اب  لوادج  یزیمآ  گنر  تروصب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زکرم

1101094586000010 زاین :  هرامش 
زیربت جنپ  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
لوطرتم 25000 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تامدخ تنواعم  همان  قبط  گنررپ  گنر و  مک  ینغور  یبآ  قارب  ینغور  گنر  اب  حلاصم  اب  لوادج  یزیمآ  گنر  تروصب  هدوب و  هباشم  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هقطنم 5 یرادرهش  هیحان 1  رد  تساوخرد  گرب  قبط  زکرم  یرادرهش 

5156974874 یتسپ :  دک  نارهت ،  هزاورد  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33262146-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33262338-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش یرادرهش تامدخ   تامدخ تنواعم   تنواعم همان   همان قبط   قبط گنررپ   گنررپ وو   گنر   گنر مکمک   ینغور   ینغور یبآ   یبآ قارب   قارب ینغور   ینغور گنر   گنر اباب   حلاصم   حلاصم اباب   لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تروصب   تروصب ناونع : : ناونع
زکرم زکرم

1 101 10
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نانمس ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبو تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  یتسپدک  ناغم و  یرادرهش  یقیفلت  کالپ  بصنو  تخاس  دیلوت و  یحارط ،  یناسرزورب ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یناسرزورب بصن و  یحارط ،  هنیزهو  زیاس  کیکفت 

1101001528000031 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 1100 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنیزهو زیاس  کیکفت  هبو  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  یتسپدک  ناغم و  یرادرهش  یقیفلت  کالپ  بصنو  تخاس  دیلوت و  یحارط ،  یناسرزورب ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناسرزورب بصن و  یحارط ، 

دنشاب هتشاد  ار  هتشر  نیا  رد  صصخت  زاین و  دروم  تامدخ  اب  قبطنم  همانساسا  یاراد  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  انمض 

3515894931 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  تعنص  ملع و  راولب  اضر  ماما  نادیم  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33372115-023  ، 33322277-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3332277-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسپدک یتسپدک وو   یرادرهش   یرادرهش یقیفلت   یقیفلت کالپ   کالپ بصن   بصن وو   تخاس   تخاس وو   دیلوت   دیلوت یحارط ،  ،  یحارط یناسر ،  ،  یناسر زورب   زورب ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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جدننس یرادرهش  رفاسم  راب و  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات اب  لمح  هنیزه  طسق  ود  رد  تخادرپ  ددرگ  هیهت  تسویپ  لیاف  قباطم  امتح  یکیفارت  ینتب  هدننکادج  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک

1101005632000031 زاین :  هرامش 
جدننس یرادرهش  رفاسم  راب و  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رتسگ هار  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناهاپس  رتسگ  هار  نمیا  هدنزاس  عجرم   100x15x17 cm زیاس ینلیتا  یلپ  یکیفارت  هدننک  ادج  طخ  الاک :  مان 
ناهاپس

ددع 200 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6615873356 یتسپ :  دک  نارهت ،  یزکرم  لانیمرت  نافعضتسم  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33124777-087  ، 33520371-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33520370-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت ینتب   ینتب هدننکادج   هدننکادج ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جرک هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دینک و هعلاطم  تقد  اب  ار  هقطنم  زاین  دروم  دراوم  افطل  لاس 1401 ، یاهب  سراهف  قبط  ( کیفارت نارمع  ) یکیفارت تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامن یرازگراب  اناوخ  تروص  هب 

1101095662000013 زاین :  هرامش 
هقطنم 5 جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارهت کیتسالپ  زراب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   B.337T دک  10x10x2 cm زیاس یکیتسالپ  سنج  یا  هشیش  نیگن  اب  هفرطود  خیم  لگ  الاک :  مان 
ددع  1 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
جرک زربلا ،  لیوحت :  لحم 

اناوخ تروص  هب  دینک و  هعلاطم  تقد  اب  ار  هقطنم  زاین  دروم  دراوم  افطل  لاس 1401 ، یاهب  سراهف  قبط  ( کیفارت نارمع  ) یکیفارت تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن یرازگراب 

3198777835 یتسپ :  دک  جنپ ،  هقطنم  یرادرهش  هر - )  ) ینیمخ یفطصم  شبن  - یدادح راولب  - رهشلگ - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34679023-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34679023-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگدننار ییامنهار و  یولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030219000152 زاین :  هرامش 

یزار یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 19 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیمض رد  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1866958891 یتسپ :  دک  یزار ،  یکشزپناور  ینامرد  یشزومآ  زکرم  دابآ  نیما  یر  رهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33401236-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33401236-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

B.337TB.337T دکدک     1010 x10x2  cmx10x2  cm  زیاس زیاس یکیتسالپ   یکیتسالپ سنج   سنج یایا   هشیش   هشیش نیگن   نیگن اباب   هفرطود   هفرطود خیم   خیم لگلگ   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار یولبات   یولبات ناونع : : ناونع 1141 14

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نهموب ریدغلا  راصنا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وردوخ دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095539000018 زاین :  هرامش 

نهموب ریدغلا  راصنا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
قرش کینورتکلا  رنه  هدننک  هضرع  عجرم  شیره  یتراجت  مان   Harish لدم کرحتم  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

سیدرپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ ینابهگن  لخاد  رد  تسب  زاب و  دیلک  بصن  ناتسرامیب و  لحم  رد  لماک  یزادنا  هار  بصن و  اب  هارمه  رتم  وزاب 3  لوط  اب  وردوخ  دنبهار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمسر روتکاف  هئارا  یزادنا و  هار  بصن و  زا  سپ 

1655113777 یتسپ :  دک  ریدغلا ،  راصنا  ناتسرامیب  یمراص  دیهش  نابایخ  نهموب  شخب  سیدرپ  سیدرپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76233314-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76233314-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رکیب5598593 لنپ  رتیه و  لرتنک  متسیس  تازیهجت  هحفص 29)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هباشم5599565 دکناریا  - یتسویپ لیاف  حرش  هب  یتراظن  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  تازیهجت و  دیرخ 
دشاب یم 

هحفص 67) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

وردوخ وردوخ دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 115115

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج مزاول  اب  هتسبرادم  یاه  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090423000014 زاین :  هرامش 

ناتسراهب یرادنامرف  هدننک :  رازگرب 
یترشاعم دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HEXA یتراجت مان   HSDC1001 لدم نادرگ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

ناتسراهب رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب زاین  تروص  رد  دننک و  رکذ  هدوزفا  شزرا  باستحا  اب  ار  لک  تمیق  هدومن و  هعجارم  تسویپ  هب  تسا  دنمشهاوخ  مرتحم  ناگدننک  نیمات  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنریگب سامت  روشناد  هرامش 09194474318 

3766115354 یتسپ :  دک  ناتسراهب ،  ناتسرهش  یرادنامرف  یدیعس -  هلا  تیآ  راولب  ناتسراهب -  ناتسرهش  نارهت -  ناتسراهب ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56384480-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56384430-021 :: 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

ناتسرل ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج مزاول  هتسبرادم و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092105000004 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  یبناج  مزاول  هتسبرادم و  نیبرود  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  32 دادعت : 

1401/06/08 زاین :  خیرات 
زردوگیلا رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09167159770 دوش )  همیمض  روتکاف  شیپ  افطل   ) تسویپ لیاف  قبط  یبناج  مزاول  هتسبرادم و  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6815863188 یتسپ :  دک  ناتسا ،  تارباخم  لک  هرادا  بنج  نازابناج -  راولب   - ریت نادیم.دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43345896-066  ، 33334797-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334791-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبناج یبناج مزاول   مزاول اباب   هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1161 16

یبناج یبناج مزاول   مزاول وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1171 17

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لگدیب نارآ و  ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا یمالسا  هنازخ  دانسا  تروص  هب  دیرخ  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش ظاحل  دیرخ  تردق  باستحا  اب  روتکاف  غلبم  - 2

هدنشورف طسون  لحم  رد  لیوحت  - 3
1403/06/26 دیسررس هب  ازخا 005  دک  -4

1101004931000010 زاین :  هرامش 
لگدیب نارا و  هرامش 13  یا  هفرح  ینف و  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KI-B25ST50F لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ریفس نازادرپ  هداد  شواک 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

لگدیب نارآ و  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  لگدیب ،  نارآ و  یا  هفرح  ینف و  شزومآزکرم  نارادساپ -  نابایخ  یلماع - راولب  لگدیب -  نارآ و  لگدیب ،  نارآ و  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8741133473

54752900-031  ، 54752901-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54752900-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598883 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرادرهش  زاین  دروم  یتینما  تازیهجت  نیالنآ  سنسیال  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  ملعم 1  شبن  ملعم  راولب  دهشم   :: سردآ سردآ

05131296635 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراوید یراوید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 118118

زاین زاین دروم   دروم یتینما   یتینما تازیهجت   تازیهجت نیالنآ   نیالنآ سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1191 19
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دزی ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرادم دانسا و  قبط  دزی  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  بختنم  بعش  یریوصت  تراظن  هناماس  یرادهگن  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101004040000001 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هام رد  هبعش  744 دادعت : 
1401/07/01 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهورین یریگراکب  اب  تیولوا  ناراکنامیپ ، اه و  تکرش  هیلک  اب  دادرارق  رد  دنراد و  تیولوا  یناتسا  طیارش  دجاو  یموب  ناراکنامیپ  ربارب ، طیارش  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  رت ) کیدزن  تنوکس  لحم  تیولوا  اب  یبرجت و  یملع و  رظن  زا  ربارب  طیارش  رد   ) یناتسا یموب 

8917944948 یتسپ :  دک  یروهمج ،  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35221914-035  ، 35221658-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35233530-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ کرادم   کرادم وو   دانسا   دانسا قبط   قبط دزی   دزی ناتسا   ناتسا یلم   یلم کناب   کناب بعش   بعش روما   روما هرادا   هرادا بختنم   بختنم بعش   بعش یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 120120
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نارهت هبعش 13  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599427 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج  مزاول  هیمامت  اب  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  یزادنا 12  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگیم لاطبا  هناماس  مرف  دیدزاب  مدع  تروص  رد  هدوب  یمازلا  لحم  زا  دیدزاب 

1101090340000015 زاین :  هرامش 
نارهت هدزیس  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/06/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457966161 یتسپ :  دک  یعناق پ 2 و 5 ،  شبن خ  یدوبهب  شوخ و  نیب  یدازا  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66596040-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66909835-021 :: 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

دیدزاب دیدزاب مدع   مدع تروص   تروص ردرد   هدوب   هدوب یمازلا   یمازلا لحم   لحم زازا   دیدزاب   دیدزاب یبناج   یبناج مزاول   مزاول هیمامت   هیمامت اباب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   1212 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع
ددرگیم ددرگیم لاطبا   لاطبا هناماس   هناماس مرف   مرف

12 112 1
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ناجنز ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا یدقن -  تخادرپ  ینیسح - یمومع  هناخباتک  هتسبرادم  نیبرود  یکینورتکلا ) تامدخ  تازیهجت و   ) هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ هب  یلیمکت 

1101003175000027 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
یتسویپ لیاف  1 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تفایرد م دیدج  یالاک  هدننک  نیمات  هنیزه  اب  تراغم  هنوگره  تروص  رد  - رظان دات  زا  سپ  تخادرپ  هدننک -  نیمات  هدهع  رب  بصن  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

4519636967 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هبزورداتسا  نادیم  نمهب  نابوتا 22 ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33471612-024  ، 33549919-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33547200-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا یدقن -  -  یدقن تخادرپ   تخادرپ ینیسح - - ینیسح یمومع   یمومع هناخباتک   هناخباتک هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یکینورتکلا ) ) یکینورتکلا تامدخ   تامدخ وو   تازیهجت   تازیهجت  ) ) هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ هبهب   یلیمکت   یلیمکت

122122
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ناتسدرک ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تاصخشم  قباطم  لالقتسا (  هار  هس  قرب  نامتخاس  یاه  گنس  راهم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007017000125 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( تسویپ تاصخشم  قباطم  لالقتسا (  هار  هس  قرب  نامتخاس  یاه  گنس  راهم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616734463 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یرادا - تیاس  - نازابناج راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33281725-087  ، 33283601-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33281701-087 :: 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

لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام هیوست 5  - دامرف دیدزاب  لحم  زا  مالعتسا  رد  تکرش  زا  لبق   - تاصخشم قبط  هتسب  رادم  نیبرود  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000136 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ینوس یتراجت  مان   NSR1200 لدم  LAN یاه هکبش  دربراک  هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاررقم میظنت  نامزاس  زازوجم  نتشاد  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  تیحالص  عون   - ددرگ یراذگراب  روتکاف   - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگراب  تمیق  داهنشیپو  تیحالص  هگرب   - دشابیم یموب  ناگدننک  تکرش  اب  تیولوا   - دشابیم رصن  زوجم  نتشاد  ییویدار و 

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم لالقتسا (  (  لالقتسا هار   هار هسهس   قرب   قرب نامتخاس   نامتخاس یاه   یاه گنس   گنس راهم   راهم ناونع : : ناونع 123123

ههام ههام 55 هیوست   هیوست  - - دامرف دامرف دیدزاب   دیدزاب لحم   لحم زازا   مالعتسا   مالعتسا ردرد   تکرش   تکرش زازا   لبق   لبق  - - تاصخشم تاصخشم قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 124124

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599779 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ششوپ تحت  بعش  تیریدم و  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  بصن و  سیورس ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004787000005 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هبعش 20 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

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

ششوپ تحت  بعش  تیریدم و  هتسبرادم  یاه  نیبرود  یرادهگن  بصن و  سیورس ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9813673119 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  بعش  تیریدم  عماج _  دجسم  شبن  نادهاز _  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33215440-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230466-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناناوج شزرو و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. تسویپ قبط   ) یناسر عالّطا  یمومع و  طباور  لک  هرادا  یربخ  هاگیاپ  زاین  دروم  یریوصت  ینف و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000013000060 زاین :  هرامش 

ناناوج شزرو و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
(. تسویپ قبط   ) یناسر عالّطا  یمومع و  طباور  لک  هرادا  یربخ  هاگیاپ  زاین  دروم  یریوصت  ینف و  تازیهجت  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
دحاو  1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یّلم  ۀسانش  یداصتقا و  دک  دیق  اب  یمسر  روتکاف  شیپ  لاسرا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  لغش  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  ۀناورپ  ۀئارا  -2

1995614118 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  لوئس - خ  شیاین - هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22660901-021  ، 22661035-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22660921-021 :: 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

ششوپ ششوپ تحت   تحت بعش   بعش وو   تیریدم   تیریدم هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   بصن   بصن سیورس ،  ،  سیورس ناونع : : ناونع 125125

یربخ یربخ هاگیاپ   هاگیاپ زاین   زاین دروم   دروم یریوصت   یریوصت وو   ینف   ینف تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m 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 " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " 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

ناریا5598360 () تسویپب یداهنشیپ  لدم  تاحیضوت و   ) ناوخ کالپ  نیبرود  ددع  ود  بصن  دیرخ و 
 ( هباشم دک 

هحفص 67) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هباشم5599565 دکناریا  - یتسویپ لیاف  حرش  هب  یتراظن  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  تازیهجت و  دیرخ 
دشاب یم 

هحفص 67) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  " " 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

زا5598664 یریگولج  یلم و  یضارا  فرصت  بیرخت و  زا  یریگشیپ  تهج  نابقرق  یریگراکب  تایلمع 
قیرح افطا  قیرح و  عوقو 

هحفص 36) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

فرصت5599138 بیرخت و  زا  یریگولج  قیرح  افطا  یعیبط  عبانم  یاه  هصرع  زا  تبقارم  تظافح و 
لک هرادا 

هحفص 36) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

فرصت5599146 بیرخت و  زا  یریگولج  قیرح  افطا  یعیبط  عبانم  یاه  هصرع  زا  تبقارم  تظافح و 
لک هرادا 

هحفص 36) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا تخاس  کیتاتساوردیه -  هندب  تست  یهاوگ  ندوب  اراد  طرش  هب  ییولیک  3 تیفرظ ،co2 یواح قیرح  ءافطا  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدنشورفاب...و  تست  ، لمح یاه  هنیزه  هیلک 

1101090392000009 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ایاب تعنص  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  ردنلیس  یدنب  هتسب  عون   kg 3 تیفرظ قیرح  ءافطا   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/06/07 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب هطوبرم  یهاوگ  هئاراو  هاگشیامزآ  هب  لوسپک  هنومن  لاسرا  هب  مزلم  هدنشورف  اذل  ، تسیمازلا اهلوسپک  کیتاتساوردیه  هندب  تست  یهاوگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یمرادیرخ 

10 کالپ یگنسهوک 14- - دهشم : لیوحت لحم.تسیمازلا  هناماسرد  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

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

38452271-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38420027-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: 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

5598511co2 یواح قیرح  ءافطا  هحفص 90)لوسپک  قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5599933 لیاف  قبط  قیرح  ءافطا  یتایلمع  هحفص 36)شفک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تاراشتنا5599995 پاچ و  تکرش  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یزاسارجا  نیمات و  هحفص 8)هیهت ،  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

co2co2 یواح   یواح قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 127127

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 " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

5599028FLASH ALARM(36 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قباطم5599566 تسیاب  یم  الاک  هدوب و  هباشم  اهدک  ناریا   gas detection central unit drager
.دشاب تسویپ  تساوخرد  حرش  اب 

هحفص 36) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یاهرابنا5599657 قیرح  نالعا  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ، دیرخ ، یحارط ، هژورپ  یراذگاو 
تکرش

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح5599887 مالعا  تازیهجت  مزاول و  هحفص 36)نیمأت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5600045 مالعا  لرتنک  هحفص 36)لناپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هدیدرگ  مالعا  هباشم  دکناریا  ) تسویپ لیاف  رد  هدش  جرد  تاصخشم  قباطم  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001429000026 زاین :  هرامش 

ناسارخ قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناویات هدنزاس  روشک  کنیل  ید  یتراجت  مان   DMC-560SC لدم ربیف  هب  لباک  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

متسیس تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  یس  ما  سا  یتراجت  مان   2555W-AG2 لدم تنیوپ  سسکا  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CHINA ELECTRONICS SHENZHEN COMPANY هدنزاس عجرم   VI لدم هنایار  رواپ  هعطق  هظفحم  الاک :  مان 

نطو شیدنا  ایوپ  یدیلوت 
ددع 4 دادعت : 

1401/06/01 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-H10GB-CUM3M لدم هنایار  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 48 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دقاف تاداهنشیپ  هب  ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  روآ  دهعت  زاجم و  یاضما  رهم و  اب  اددجم  تسویپ  لیاف  ندومن  رپ  زا  سپ.دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سردم مناخ  یلخاد 221  سامت 05138679991  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تسویپ  لیاف 

9178185794 یتسپ :  دک  دحاو 5 ،  کالپ 17 -  یروکف 17 -  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38679991-051  ، 38679735-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38680028-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رصعیلو ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/06/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار هنایار هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت لوژام   لوژام هنایار - - هنایار رواپ   رواپ هعطق   هعطق هظفحم   هظفحم -- اتید اتید چیئوس   چیئوس ربیف - - ربیف هبهب   لباک   لباک هکبش   هکبش لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 128128

یبلق یبلق کیژلپویدراک   کیژلپویدراک لولحم   لولحم -- یفارگویژنآ یفارگویژنآ یوق   یوق راشف   راشف قیرزت   قیرزت طبار   طبار کیساروت   کیساروت رتتک   رتتک ناونع : : ناونع 129129

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دشاب یم  همیمض  تسویپ  حرش  هب  تنتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101090122000244 زاین :  هرامش 
رصعیلو ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ایرآ تراجت  ناله   MERIT MEDICAL یددع ییاوقم 50  هبعج   cm 50 ینوکیلیس یفارگویژنآ  یوق  راشف  قیرزت  طبار  کیساروت  رتتک  الاک :  مان 
هبعج 26 دادعت : 

1401/06/07 زاین :  خیرات 
کین ددم  هدننک  هضرع  عجرم   X-CELERATOR یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   X-CELERATOR لدم یقورع  یبلق و  یتسالپویژنآ  ریاو  دیاگ  الاک :  مان 

بط
ددع 30 دادعت : 

1401/06/07 زاین :  خیرات 
هنن هداز  میحر  زورهش  هدننک  هضرع  عجرم   MERIT MEDICAL یتراجت مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   cm 50 زیاس یفارگویژنآ  مرن  یسمل  کیساروت  رتتک  الاک :  مان 

نارک
ددع 10 دادعت : 

1401/06/07 زاین :  خیرات 
یمیمص یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   CHRONO لدم قورع  بلق و  تنتسا  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

عجرم ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   MARTINDALE هدنزاس عجرم   CARDIOPLEGIA یتراجت مان   ml 20 یلوپمآ هبعج 1  یبلق  کیژلپویدراک  لولحم  الاک :  مان 
ادرف بایافش  هدننک  هضرع 

ددع 21 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

ناملآ هدنزاس  روشک   BARD هدنزاس عجرم  ییاوقم  هتسب  سکنیمول  یا  لدم   mm 6 رطق  mm 60 لوط یتسالپویژنآ  هدنوش  زابدوخ  یطیحم  تنتسا  الاک :  مان 
تاب ناریا  هدننک  هضرع  عجرم 

هتسب 4 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

نژیو رون  ید  هدننک  هضرع  عجرم   MICROVENTION INC یتراجت مان   SOFIA رتنک سسکا  لاتسید  رتتاک  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/06/07 زاین :  خیرات 
نژیو رون  ید  هدننک  هضرع  عجرم   MICROVENTION INC یتراجت مان   Headway 27-156 لدم ورکیم  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/06/07 زاین :  خیرات 

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  همیمض  تسویپ  حرش 

4761893837 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  هرادا  بنج  یراس  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42032032-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42033108-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: 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

هکبش5598537 هعسوت  لوژام  هنایار - رواپ  هعطق  هظفحم  - اتید چیئوس  ربیف - هب  لباک  هکبش  لدبم 
هنایار

هحفص 92) سسکا  ( سسکا

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

یبلق5600012 کیژلپویدراک  لولحم  - یفارگویژنآ یوق  راشف  قیرزت  طبار  کیساروت  هحفص 92)رتتک  سسکا  ( سسکا

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 " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناریا5598360 () تسویپب یداهنشیپ  لدم  تاحیضوت و   ) ناوخ کالپ  نیبرود  ددع  ود  بصن  دیرخ و 
 ( هباشم دک 

هحفص 67) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناوخ5599323 کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ، یراذگاو 
اتسور یرون -  ربیف  تخاسریز  رب  ینتبم  دنمشوه 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هباشم5599565 دکناریا  - یتسویپ لیاف  حرش  هب  یتراظن  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  تازیهجت و  دیرخ 
دشاب یم 

هحفص 67) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زا5598345 یرادهگن  ینابیتشپ و  ءاقترا ، یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
روحم رورم  روبع و  تافلخت  تبث  یاه  هناماس 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناریا5598360 () تسویپب یداهنشیپ  لدم  تاحیضوت و   ) ناوخ کالپ  نیبرود  ددع  ود  بصن  دیرخ و 
 ( هباشم دک 

هحفص 67) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زا5598345 یرادهگن  ینابیتشپ و  ءاقترا ، یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
روحم رورم  روبع و  تافلخت  تبث  یاه  هناماس 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناریا5598360 () تسویپب یداهنشیپ  لدم  تاحیضوت و   ) ناوخ کالپ  نیبرود  ددع  ود  بصن  دیرخ و 
 ( هباشم دک 

هحفص 67) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قباطم5599566 تسیاب  یم  الاک  هدوب و  هباشم  اهدک  ناریا   gas detection central unit drager
.دشاب تسویپ  تساوخرد  حرش  اب 

هحفص 36) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5599887 مالعا  تازیهجت  مزاول و  هحفص 36)نیمأت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

وردوخ5598624 یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 82) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

وردوخ5598624 یاهمتسیسدنبهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 82) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابز ییاتسور  تمالس  عماج  تامدخ  زکرم  تهج   uface202 لدم هرهچ  ییاسانش  بایغ  روضح و  هاگتسد  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000383000370 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هرهچ صیخشت  رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37262032-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

uface202 لدم هرهچ  ییاسانش  بایغ  روضح و  هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000383000369 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هرهچ صیخشت  رازفا  مرن  الاک :  مان 

هتسب 2 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ تسیل  قبط 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37262032-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رابز رابز ییاتسور   ییاتسور تمالس   تمالس عماج   عماج تامدخ   تامدخ زکرم   زکرم تهج   تهج   uface202uface202 لدم   لدم هرهچ   هرهچ ییاسانش   ییاسانش بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 130130

uface202uface202 لدم   لدم هرهچ   هرهچ ییاسانش   ییاسانش بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 131131
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یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598427 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  گنیزویف  تینوی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030686000074 زاین :  هرامش 

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/06/02 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.راد تدم  یرابتعا و  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7193711351 یتسپ :  دک  یزامن ،  نادیم  - دنز راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36125206-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیزویف گنیزویف تینوی   تینوی ناونع : : ناونع 132132

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

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

زا 103 ھحفص 98 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ffjwxzpmw5uhf?user=37505&ntc=5598427
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5598427?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5598862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

flame detector drager تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002665 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتعنص هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DRAGER هدنزاس عجرم   DRAGER یتراجت مان   Drager Pac 6500 H2S لدم  H2S زاگ زاسراکشآ  الاک :  مان 
دنورا نارتسگ  رهپس  یناگرزاب 

ددع 3 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

نوتسلهچ زبس  هار  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسرآ  یتراجت  مان   Magic Detector لدم هلعش  هعشا  زاسراکشآ  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   HAMAMATSU هدنزاس عجرم   IP65 تظافح هجرد   C10807R2868 لدم  flame detector هعشا زاسراکشآ  الاک :  مان 

ناگنهاگ کدی  مارها  شواک  یسدنهم  ینف  هدننک 
ددع 6 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

flame detector drager :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاحیضوت

دشاب یم  تسویپب  یلیمکت  تاصخشم 
دشابیم هباشم  دکناریا 

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

0150480 اضاقت : هرامش 
تسیمازلا الاک  تلاصا  یهاوگ  لیوحت 

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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

flame detector dragerflame detector drager ناونع : : ناونع 133133

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5599517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم سانشراک  دات  اب  تسویپ  تسیل  قبط  تارادا  رورس  اقترا  تهج  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003682000049 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هیریخ  روما  فاقوا و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  - 

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

1401/06/03 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یرادا  لحارم  یطزادعب  یدقن  تروصب  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لحمرد  لیوحت 

.دامن یراددوخ  هباشم  یاهالاک  تمیق  هئارا  زاوددرگ  تمیق  مالعا  هرادا  نیا  تساوخرد  دروم  یالاک  طقف 

8164793968 یتسپ :  دک  ( ، 250 با  ) یلصم نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36619185-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36616198-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم سانشراک   سانشراک دات   دات اباب   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تارادا   تارادا رورس   رورس اقترا   اقترا تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 134134
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نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد   :: 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   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع سوام 40  - ددع میس 17  ابدروبیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201094216000065 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ددع سوام 40  - ددع میس 17  ابدروبیک  - 

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

1401/06/08 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

88497182-9381798453: سامت هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439957131 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  یلامش -  دابآریما  رگراک -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88497182-021  ، 88497235-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88497324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هاگشناد  یمالسا  هشیدنا  فراعم و  هدکشناد   :: 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   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5600109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددعود تیابارت  1 لانرتسکادراه هکنیاو  ددع  هد  شلف 64  ددع  هدروتینام  دورد  مالساب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201095839000023 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  یمالسا  هشیدنا  فراعم و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ددعود تیابارت  1 لانرتسکادراه هکنیاو  ددع  هد  شلف 64  ددع  هدروتینام  دورد  مالساب  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  10 دادعت : 

1401/06/06 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددعود تیابارت  1 لانرتسکادراه هکنیاو  ددع  هد  شلف 64  ددع  هدروتینام  دورد  مالساب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  هاگشناد  یمالسا  هشیدنا  فراعم و  هدکشناد  یزاریش -  لاصو  وزرواشک  راولب  عطاقت  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1417763791

88993209-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88966199-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   4040 سوام   سوام ددع - - ددع میس  1717   میس اباب   دروبیک   دروبیک ناونع : : ناونع 135135

شلف  6464 شلف ددع   ددع هدروتینام   هدروتینام ناونع : : ناونع 136136

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

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

عماج5598371 تامدخ  زکرم  تهج   uface202 لدم هرهچ  ییاسانش  بایغ  روضح و  هاگتسد  ددع  کی 
رابز ییاتسور  تمالس 

هحفص 96) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

5598384uface202 لدم هرهچ  ییاسانش  بایغ  روضح و  هاگتسد  هحفص 96)ود  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

گنیزویف5598427 هحفص 96)تینوی  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

کینورتکلا5598694 هناخریبد  رازفا  هحفص 17)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیوداپ5598717 سوریو  یتنآ  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلاس5598751 کی  هربراک  شیوداپ 280 سوریو  یتنآ  هحفص 17)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5598862flame detector drager(96 هحفص رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

سوریو5599134 یتنآ  رازفا  مرن  هحفص 17)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سانشراک5599517 دات  اب  تسویپ  تسیل  قبط  تارادا  رورس  اقترا  تهج  زاین  دروم  تازیهجت  دیرخ 
هطوبرم

هحفص 96) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

ییویدار5599869 تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  رازفا  مرن  هکبش و  شخب  تینما  تامدخ  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رتنس5599985 اتید  بو  تحت  رازفا  مرن  هحفص 17)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو5599989 یتنآ  ینابیتشپ  هلاسکی و  سنسیال  هحفص 17)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح5600072 کسیر  هشقن  هیهت  یارب  یا  هناماس  یزادن  هار ا  هحفص 36)یراذگاو  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ددع5600098 سوام 40  ددع - میس 17  اب  هحفص 96)دروبیک  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

شلف 560010964 ددع  هحفص 96)هدروتینام  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یلم5599005 کناب  بعش  روما  هرادا  بختنم  بعش  یریوصت  تراظن  هناماس  یرادهگن  سیورس 
تسویپ کرادم  دانسا و  قبط  دزی  ناتسا 

هحفص 82) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناوخ5599323 کالپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا و  دیرخ ، یراذگاو 
اتسور یرون -  ربیف  تخاسریز  رب  ینتبم  دنمشوه 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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