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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 13  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 14  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 24

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 24

140 1140 1 رویرهش   رویرهش هبنشود  77   هبنشود 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   137,650هکس , 000137,650 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   129,970هکس , 000129,970 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس204,500204,500رالد سیئوس کنارف   308,200308کنارف ,200

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 80هکس , 000 , 00080 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع227,900227,900رالد ناتسبرع لایر   79,43079,430لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 50هکس , 000 , 00050 , 000 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   30نورک ,30030 ,300

رایع رایع   1818 یالط   12یالط ,626 , 00012 ,626 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ347,710347,710دنوپ نپاژ نینی   دصکی   2دصکی 15,5202 15,520

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
((3636))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 117117))

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

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

زا 112 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 15  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 35

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 41

( یهگآ دادعت 55  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 45

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 79

( یهگآ دادعت 21  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 79

( یهگآ دادعت 8  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 91

( یهگآ دادعت 16  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 97

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

( یهگآ دادعت 1  " ) bms  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

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

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

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

( یهگآ دادعت 3  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

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

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

( 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 

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

زا 112 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا هدنهد  ماغیپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا مشچ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

( 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 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

( یهگآ دادعت 0  " ) دنب هار   " 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 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 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

( 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 10  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 111

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسرل هیامریمخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم یهگاعبنم راشتنا  خیرات  زا  زور  تدم 10  هب   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیلوت طخ  یزاسزاب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تکرش  دیدج  هدش  یرادیرخ  تازیهجت  بصن 

کارا یزاس  نیشام  ینت   10 راخب رلیوب  بصن  ددع  کی 
یدنوپ  روتیرا 50/000  ید  چیکپددع  کی 

نیرگ  ریگ 3/000/000 یتخس  ددع  کی 
یرتیل  تخوس 2/000  نزخم  ددع  کی 

ییایمیش داوم  یرتیل  چیکپ 20  ددع  کی 
نبرک  سنج  یبعکم  رتم   52 نزخم ددع  کی 

یهگا  لصا  رد  لماک  حرش  ...و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09100225387 :: 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

روشک یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14-75-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایسآ  :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631861 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/06/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تینما درکیور  اب  یرتویپماک  یاه  هکبش  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ای کی  هبتر  یتارباخم -  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  هزوحر  ود د  ای  کی  هبتر  یاه  هزوح  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زوجم  نتشاد  مزالت  یحالص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاعالطا لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  رد  ود 

کالپ 17 قشمد  یبونج خ  نیطسلف  زرواشک خ  راولب  نارهت  رد  عقاو  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب  لحم   :: سردآ سردآ

88-888804379 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.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

...و ...و روتیرا   روتیرا یدید   چیکپددع   چیکپددع کیکی   -- ینت ینت   1010 راخب راخب رلیوب   رلیوب بصن   بصن ددع   ددع کیکی   دیدج - - دیدج هدش   هدش یرادیرخ   یرادیرخ تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن دیلوت   دیلوت طخطخ   یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 11

تینما تینما درکیور   درکیور اباب   یرتویپماک   یرتویپماک یاه   یاه هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 112 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/172
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dyl7zx9kjefvq?user=37505&ntc=5631399
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5631399?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ag97zz4sb242a?user=37505&ntc=5631861
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5631861?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا کناب  تسپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم :: 1401/07/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ یزاس  هدایپ  هزوح ICT و  یاهراک  بسک و  یجنس  رابتعا  لدم  نیودت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

0211563035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مواقم5631095 یزاس و  نما  یحارط  اهراکهار و  هئارا  یربیاس و  تینما  یبایزرا  یسدنهم  تامدخ 
گنیچاپسید قرب و  یاههاگتسیا  یلرتنک  یتعنص و  هکبش  یزاس 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتینما5631101 تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 9)دیرخ ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یحارط5631790 اهراکهار و  هئارا  یربیاس ، تینما  یبایزرا  عماج  حرط  یسدنهم  تامدخ  یراذگاو 
قوف لاقتنا ، قرب  یاههاگتسیا  یلرتنک  یتعنص و  یاه  هکبش  یزاس  مواقم  یزاس و  نما 

تکرش گنیچاپسید  زکارم  عیزوت و 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نآنآ یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو     ICTICT هزوح   هزوح یاهراک   یاهراک وو   بسک   بسک یجنس   یجنس رابتعا   رابتعا لدم   لدم نیودت   نیودت ناونع : : ناونع 33
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001262000038 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیکفت هب  یزاس  نما  هنیهب  شور  باختنا  گنیچاپسید و  زکارم  قرب و  یاههاگتسیا  رد  هبوصنم  یتعنص  نویساموتا  یاه  متسیس  تیعضو  یسرر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تست هاگتسد  ، یرادهگنو ریمعت  تازیهجت  تیعضو  یسررب  ، گنیچاپسید زکارم  قرب و  یاهتسپ  یتعنص  هدرتسگ  یلحم و  یاه  هکبش  تازیهجت و  یبایزرا  ، تسپ ره 

نیا یزاس  نماراکهار  هئارا  ، هریغو یسیون  همانرب  لباق  یاهرلرتنک   ، اه لرتنک  یب  ، یلرتنک ، یتظافح یاه  هلر  دننام  فلتخم  تازیهجت  هب  طوبرم  یریگ  هزادنا  و 
دادرارقدقع  هصقانم و  دانسا  یرازگرب  هیهت و  ، روکذم یاهمتسیس  یزاس  نما  روظنم  هب  عماج  حرط  هئارا  ، تازیهجت

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

هرامش نامتخاس  ناتسزوخ -  قرب  بآ و  نامزاس  ناتسلگ - راولب  زاوها - ناتسزوخ -  ناتسا   ، 6133883664 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ود

قاتا 41 اهدادرارق –  ینف  یسررب  یرجم  رتفد  موس - هقبط  ناتسزوخ –  یا  هقطنم  قرب  تکرش 

:: 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

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

مود هلحرم  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/33 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  رثکادح   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم خیراتعبنم ات  رثکادح   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631461 :: هرازه هرازه :: 1401/06/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک یموینیمولآ و  رچکارتسا  لانیجروا ، هیاپ  لاووئدیو ، لماش   ) کیفارت لرتنک  ریوصت و  شیاپ  زکرم  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  نیمات و  هیهت ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( لاووئدیو

هب لایر  نیمضت 650/000/000  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  یدقن -  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص 

ناشاک یرادرهش  ناهفصا -   :: سردآ سردآ

8-03155440055 :: 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

یلرتنک یلرتنک وو   یتعنص   یتعنص هکبش   هکبش یزاس   یزاس مواقم   مواقم وو   یزاس   یزاس نما   نما یحارط   یحارط وو   اهراکهار   اهراکهار هئارا   هئارا وو   یربیاس   یربیاس تینما   تینما یبایزرا   یبایزرا یسدنهم   یسدنهم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع
گنیچاپسید گنیچاپسید وو   قرب   قرب یاههاگتسیا   یاههاگتسیا

44

رچکارتسا رچکارتسا لانیجروا ، ، لانیجروا هیاپ   هیاپ لاووئدیو ، ، لاووئدیو لماش   لماش  ) ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک وو   ریوصت   ریوصت شیاپ   شیاپ زکرم   زکرم تازیهجت   تازیهجت وو   مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ وو   نیمات   نیمات هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع
 ( ( لاووئدیو لاووئدیو لرتنک   لرتنک وو   یموینیمولآ   یموینیمولآ
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ماگنه یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تبونهرامش یهگا  جرد  خیرات  زا  زور  هس  تدم  فرظ  رثکادح  دانسا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
راشتنالاریثک یاه  همانزور  رد  مود 

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

5631712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماگنه یمیشورتپ  تکرش  لباترپ  یفارگومرت  نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  تسا و ...  هدنرب  هدهع  رب  دیارج  رد  یهگا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 320  91570330-077 :: نفلت :: www.hengampc.netنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: commission@hengampc.netسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  هرواشم  تامدخ  دیرخ  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ف  / 01/1011059 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش تیاغل  خروم 1401/06/07  تعاس 8  زا   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم  18

مهافت  :: عبنم خرومعبنم تعاس 18   - 1401/06/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631790 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلرتنک یتعنص و  یاه  هکبش  یزاس  مواقم  یزاس و  نما  یحارط  اهراکهار و  هئارا  یربیاس ، تینما  یبایزرا  عماج  حرط  یسدنهم  تامدخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  گنیچاپسید  زکارم  عیزوت و  قوف  لاقتنا ، قرب  یاههاگتسیا 

لایر  12.000.000.000 دروآرب :

لایر  500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک 

یهاوگ نینچمه  تاعالطا و  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  هتشر  رد  کیتامروفنا  ربتعم  همانیهاوگ  تیحالص  نتشاد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  راک  یدنب  هبتر 
هزوح ای  و  تاطابترا ) تاعالطا و  تینما  یاهدرادناتسا  رارقتسا  هرواشم و  شیارگ   ) یتیریدم تامدخ  یاه  هزوح  زا  یکی  رد  امن  زوجم  اتفا و  ربتعم  تیحالص 
تینما یزاس  هدایپ  اه ،  سیورس  اه و  تخاسریز  اه  هناماس  یزاس  مواقم  یزاس و  نما  یتینما ،  یبایزرا  نومزآ و   ) یاهشیارگ زا  یکی  لماش  یتایلمع  تامدخ 
نتشاد طرش  هب  دادخر ، )  هب  خساپ  میت  تینما و  تایلمع  زکرم  یربهار  دادخر ،  هب  خساپ  میت  تینما و  تایلمع  زکرم  یزاس  هدایپ  ینوماریپ ،  طیحم  یکیزیف و 

.دشاب یم  یمازلا  ناوخارف  دروآرب  لداعم  لقادح  یلایر )  دادعت و   ) دازآ تیفرظ 

ینف یسررب  یرجم  رتفد  موس -  هقبط  ناتسزوخ -  یا  هقطنم  قرب  تکرش  ود  هرامش  نامتخاس  ناتسزوخ -  قرب  بآ و  نامزاس  ناتسلگ -  راولب  زاوها -   :: سردآ سردآ
قاتا 410 اهدادرارق - 

:: 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

لباترپ لباترپ یفارگومرت   یفارگومرت نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

یاه یاه هکبش   هکبش یزاس   یزاس مواقم   مواقم وو   یزاس   یزاس نما   نما یحارط   یحارط وو   اهراکهار   اهراکهار هئارا   هئارا یربیاس ، ، یربیاس تینما   تینما یبایزرا   یبایزرا عماج   عماج حرط   حرط یسدنهم   یسدنهم تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
تکرش تکرش گنیچاپسید   گنیچاپسید زکارم   زکارم وو   عیزوت   عیزوت قوف   قوف لاقتنا ، ، لاقتنا قرب   قرب یاههاگتسیا   یاههاگتسیا یلرتنک   یلرتنک وو   یتعنص   یتعنص

77
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جوسای یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

18 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا ههجاوم   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632053 :: هرازه هرازه تعاس 16دکدک    - 1401/06/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن مادقا  جوسای  یرادرهش  یکیفارت  یریوصت و  شیاپ  دنمشوه  هناماس  یارجا  تهج  ینف  یلام و  تیحالص  طیارش  دجاو  راذگ  هیامرس  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

یتسپ 75917773539 دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  یرتم  تصش  راولب  جوسای ،  :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  لوا  تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 44 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجیابرذآ مایپ   :: عبنم یهگآعبنم نیا  مود  تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک تایلمع  تاکرادت و  روما  کینورتکلا  تظافح  یاه  هناماس  یارجا  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هافر راک و  نواعت ، ترازو  زا  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  و  تیلاعف ، زوجم  یاراد  طبترم و  هقباس  اب  ناراکنامیپ  اهتکرش و  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر غلبم 3.500.000.000  نیمضت  تفن - ترازو  تسارح  نامزاس  زا  تیحالص  دیئات  و  یعامتجا ،

:: سردآ سردآ

04134448095 - 34496274 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

04134447089 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکیفارت یکیفارت وو   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 88

الاک الاک تایلمع   تایلمع وو   تاکرادت   تاکرادت روما   روما کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاه   یاه هناماس   هناماس یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ 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 112 ھحفص 9 
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تلم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/102 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/6/7هرامش تعاس 8   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631101 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9  سار   - 1401/06/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یتینما تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

غلبم زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 4.700.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - یهگآ رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر   500.000

اهدادرارق تالماعم و  هرادأ  مشش -  هقبط  هرامش 380 نامتخاس  تفن  ترازو  نامتخاس  لباقم  یناقلاط -  نابایخ  نارهت -  : هصقانم دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ

:: 64821050 و 64821180 نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هیولیگهک ورازگرب ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، سراف ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناگزمره ناتسا   ، رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب

مود تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/01/م م ط یهگآ یهگآ هرامش   ناوخارفهرامش راشتنا  خیرات  زا  زور  هس   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5631398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رواشم  کی  راکنامیپ و  کی  زا  یتکراشم  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 EPC شور هب  راکدوخ  یریگ  هزادنا  یاه  متسیس  هب  تفن  تعنص  یتالدابم  طاقن  زیهجت 

سراف  مالیا و  دمحاریوب  هیولیلگهک و  ناگزمره  رهشوب  ناتسزوخ  یاه  ناتسا  رد  هطقن  رد 12  ارجا  لحم 
هام ارجا 42  تدم 

زاگ تفن و  تاسیسات و  هتشر  راکنامیپ  کی  ینماضت  تکراشم  ای  زاگ و  تفن و  هتشر  تخاس  حرط و   1 عون یراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سراف مالیا و  دمحاریوب ، هیولیگهک و  ناگزمره ، رهشوب ، ناتسزوخ ، یاه  ناتسا  رد  هطقن  ود 12  هژورپ ، یارجا  لحم   :: سردآ سردآ

02188937880 :: نفلت :: WWW.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتینما یتینما تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1010

EPCEPC  شور شور هبهب   راکدوخ   راکدوخ یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا یاه   یاه متسیس   متسیس هبهب   تفن   تفن تعنص   تعنص یتالدابم   یتالدابم طاقن   طاقن زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 112 ھحفص 10 
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک -  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

WSS-0030249 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  راشتنا  زا  سپ  زور  هس  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  نیرخا  زا  سپ  هتفه  ود   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631467 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F HONEYWELLFLAMABLE TOXIC OXYGEN GAS DETECTOR ددع )  1049  ) ملق  10 دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:88969737 و مان تبث  رتفد  -02141934-5-3762604-86-021 :: نفلت نفلت
85193768

SETADIRAN.IR :: 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

سدق رهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش زا   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم داصتقا   :: عبنم خرومعبنم تعاس 17  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/06/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وناپ چناویک -  یناشن  شتآ  یتایلمع  سابل  قیرح  سابل  تسد  دادعت 80  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  55.000.000.000 دروارب :

یهگآ  رد  جردنم  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  تروص  هب  لایر   2.750.000.000 نیمضت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  2.500.000 دانسا : تمیق 

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش 
.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه 

سدق رهش  یرادرهش   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HONEYWELL FLAMMABLE TOXIC OXYGEN GAS DETECTORHONEYWELL FLAMMABLE TOXIC OXYGEN GAS DETECTOR دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

یناشن یناشن شتآ   شتآ یتایلمع   یتایلمع سابل   سابل قیرح   قیرح سابل   سابل تسد   تسد   8080 دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 112 ھحفص 11 
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001034000137 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/06/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 HONEYWELL FLAMABLE TOXIC OXYGEN GAS DETECTOR دیرخ  WSS-0030249 یا هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کی کالپ  یماصتعا  نیورپ  شبن  یمطاف   ، 1414713111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

wss-0030249 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  راشتنا  زا  سپ  زور   3 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراپ زاگ  تفن و  تکرش  زاین  دروم   P/F " HONEYWELL" FLAMABLE TOXIC OXYGEN GAS DETECTOR ددع )  1049 ملق (   10 دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

سامت 85193768-02141934- زکرم   - 5-02183762604 :: نفلت نفلت
88969737

:: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

HONEYWELL FLAMABLE TOXIC OXYGEN GAS DETECTORHONEYWELL FLAMABLE TOXIC OXYGEN GAS DETECTOR دیرخ   دیرخ   WSS-0030249WSS-0030249  هصقانم هصقانم یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1414

HONEYWELL" FLAMABLE TOXIC OXYGEN GAS DETECTORHONEYWELL" FLAMABLE TOXIC OXYGEN GAS DETECTOR دیرخ "  "  دیرخ ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 112 ھحفص 12 
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روشک یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/75/12 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13  ات  دانسا   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکتبا  :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات  دانسا   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631864 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/06/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک یاه  هکبش  رتور  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دیلوت هزوح  رد  ای 2  هبتر 1  یتارباخم 2 - یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  هزوح  رد  ای 2  هبتر 1  یاه 1 - هزوح  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زوجم  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
Mlain traine ریغ یاه  هنایار  هئارا  و 

اتف تالوصحم  ینابیتشپ  بصن و  زوجم  یاه 1 - هزوح  رد  اتفا  زکرم  زوجم  نتشاد  تاعالطا  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  رد  هبتر 4  لقادح  3

17 کالپ قشمد -  خ   - یبونج نیطسلف  خ  زرواشک -  راولب  نارهت - رد  عقاو  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  تاسلج  نلاس  : تاکاپ ییاشگزاب   :: سردآ سردآ

888804379 - 88 :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/72/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/6/6  تلهم   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/09عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632083 :: هرازه هرازه :: 1401/06/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دبنگ گنرس  برع  زکرم  زا  هج  هرقناما  یتقرس  لباک  حرط  تاموزلم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33331155 :: 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

یرتویپماک یرتویپماک یاه   یاه هکبش   هکبش رتور   رتور دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

یتقرس یتقرس لباک   لباک حرط   حرط تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 112 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rclxeaqr7hklv?user=37505&ntc=5631864
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5631864?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/w8y8wjwc74p44?user=37505&ntc=5632083
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5632083?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

35/17-11-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/06/06  زا   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kerman.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632086 :: هرازه هرازه :: 1401/06/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباک هکبش  تازیهجت  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/41 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tehran.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632241 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یربکا دیهش  زکرم  هدودحم  رد  تیاس 0634  دک  لوا  هارمه   bts یشکلباک تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباک لباک هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

btsbts یشکلباک   یشکلباک تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1919

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

104-5-1401  - فلا  :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632448 :: هرازه هرازه :: 1401/06/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهبا زاگ  تکرش  یرون  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

2433122128 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا - 86-4-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/12عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632449 :: هرازه هرازه :: 1401/06/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادنمراک کرهش  مراهچ  موس و  نابایخ  هیدامتعا و  یربنع  نابایخ  یرون  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

2433122128 :: 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

مواقم5631095 یزاس و  نما  یحارط  اهراکهار و  هئارا  یربیاس و  تینما  یبایزرا  یسدنهم  تامدخ 
گنیچاپسید قرب و  یاههاگتسیا  یلرتنک  یتعنص و  هکبش  یزاس 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتینما5631101 تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 9)دیرخ ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یحارط5631790 اهراکهار و  هئارا  یربیاس ، تینما  یبایزرا  عماج  حرط  یسدنهم  تامدخ  یراذگاو 
قوف لاقتنا ، قرب  یاههاگتسیا  یلرتنک  یتعنص و  یاه  هکبش  یزاس  مواقم  یزاس و  نما 

تکرش گنیچاپسید  زکارم  عیزوت و 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یرون یرون یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2020

یرون یرون یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا 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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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تینما5631861 درکیور  اب  یرتویپماک  یاه  هکبش  تازیهجت  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکیفارت5632053 یریوصت و  شیاپ  دنمشوه  هناماس  هحفص 6)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نآ5632841 یزاس  هدایپ  هزوح ICT و  یاهراک  بسک و  یجنس  رابتعا  لدم  هحفص 5)نیودت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتراظن5632873 متسیس  صوصخم  یاه  تنیالک  تازیهجت  هحفص 24)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " 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

5631461، لاووئدیو لماش   ) کیفارت لرتنک  ریوصت و  شیاپ  زکرم  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  نیمات و  هیهت ، 
 ( لاووئدیو لرتنک  یموینیمولآ و  رچکارتسا  لانیجروا ، هیاپ 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

موس  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م / 111-4/1401/106 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگاعبنم راشتنا  زا  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروارب 11.000.000.000 هقطنم 4 -  قرش  هنهپ  یحاون 5 و 6 و 8 و 9  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  اهولبات و  عاونا  یرادهگن  ریمعت و  حلاصم ، هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر 

لایر  دروارب 11.000.000.000  هقطنم 4 -  برغ  هنهپ  یحاون 1 و 2 و 3 و 4 و 7  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  اهولبات و  عاونا  یرادهگن  ریمعت و  حلاصم ،  هیهت 
..و لایر  دروارب 12.000.000.000  هقطنم 4 -  رباعم  حطس  رد  هطوبرم  تاقلعتم  هیلک  اب  لیردراگ  یرادهگن  ریمعت و  دیرخ ،

یسمش هام  راک 12  ماجنا  تدم  هقطنم 4 -  هدودحم  : تامدخ هئارا  لحم 

هیلک .دشاب  روشک  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  یربارت  هار و  هتسر  هبتر 5  لقادح  یاراد  تسیاب  یم  راکنامیپ  ات 3  فیدر 1  یضاقتم  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب نارهت  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  زا  دازآ  تیفرظ  یاراد  دات و  مان ، تبث  نارهت  یرادرهش  ناگدننک  نیمات  هناماس  رد  تسیاب  یم  ناراکنامیپ 

هب هدرپس  .دنشاب  یم  یعامتجا  روما  هافر و  راک ، ترازو  زا  هرداص  ناراکنامیپ ، ینمیا  تیحالص  تراک  ربتعم و  یکینورتکلا  تراک  هئارا  هب  فظوم  ناگدننک  تکرش  هیلک 
هصقانم هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  هنیزه  تسا و  راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  ای  کی  در  رد  یرادرهش  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص 

.دشاب  یم 
لایر هدرپس 550.000.000 

لایر  550.000.000
لایر  600.000.000

...و لایر   800.000.000

اه دادرارق  دحاو  مود  هقبط  هقطنم 4  یرادرهش  نامتخاس  یناخرهاط  دیهش  نابایخ  شبن  ماگنه  نابایخ  تلاسر  نادیم  تفایرد :  لحم   :: 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

هیلک هیلک اباب   لیردراگ   لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت دیرخ ، ، دیرخ یحاون -  -  یحاون حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   اهولبات   اهولبات عاونا   عاونا یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت حلاصم ، ، حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
..و ..و تاقلعتم   تاقلعتم

2222
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یتکرش  :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   ، نارهت ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  ناوخارف  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش ات  زا 1401/5/31  دانسا  تفایرد   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/06/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631100 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/06/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هژورپ ریسم  لوط  رد  هتخاس  شیپ  تاعطق  بصن  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا ناتسا  هعطق 9  ناهفصا  مق  نارهت  ریسلا  عیرس  نهآ  هار  هژورپ   201 یلا 000 +  199 رتمولیک 000 + : راک ماجنا  لحم 

هام تیلاعف 4  تدم 

هدنرب هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  یدقن -  تخادرپ  دیسر  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  غلبم 1.000.000.000  هدرپس  ربتعم -  همان  یفرعم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هصقانم 

یسدنهم ینف و  تیریدم  میس ، یب  هداج  رتمولیک 10  تسار ، تمس  یعرف  نارهت ، ناهفصا  نابوتا  رتمولیک 25  یناشن  هب  هصقانم  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
یسدنهم  ینف و  تیریدم  میس  یب  هداج  رتمولیک 10  تسار  تمس  یعرف  نارهت  ناهفصا  نابوتا  رتمولیک 25  لیوحت 

هاگراک رتفد  لحم  ییاشگزاب 

هارمه 09016370735 یلخاد 405   02536625178 :: 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

ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  لوا -  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

10-37-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات   - 1401/06/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 5/20 ینتب 5/20 ×  سکاب  تس  لمح 4  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- لایر درایلیم  دروآرب 35 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.iets.mporg.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

هژورپ هژورپ ریسم   ریسم لوط   لوط ردرد   هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ تاعطق   تاعطق بصن   بصن تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2323

5/205/20  ×  × 5/205/20 ینتب   ینتب سکاب   سکاب تستس   لمح  44   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424
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هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا -  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001111000055 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

عورش  :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/06/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک 1401  ناتسا  یتالصاوم  یاه  هار  یارب  یناتسمز  یرادهار  حلاصم  یا و  هداج  کمن  لیوحت  هیهت و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش هام   2 تدم لایر  دروارب 14/904/000/000  غلبم 

لایر نیمضت 745/200/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد فکمه  هقبط  هاشنامرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  یرادنامرف  یوربور  ردص  یدهلا  تنب  راولب  هاشنامرک   :: سردآ سردآ

راگنرود 38229919  14-38249912-14-38249912-083 :: نفلت :: www.kermanshah.rmto.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: kermanshah@ armto.irسکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: 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

دیدجت یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ardabilcity.ir :: عبنم :: 1401/06/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدق  لپ  ینتب  حوطس  یزیمآ  گنر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام هس  لایر  دروارب 45/548/865/000  غلبم 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 2/278/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجدوب همانرب و  هینبا  ای  هار و و  تیحالص  یاراد  اهتکرش 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتالصاوم یتالصاوم یاه   یاه هار   هار یارب   یارب یناتسمز   یناتسمز یرادهار   یرادهار حلاصم   حلاصم وو   یایا   هداج   هداج کمن   کمن لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2525

ینتب ینتب حوطس   حوطس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 2626
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ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

54-65-64-63-1401/62 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

حبص هراتس   :: عبنم :: 1401/06/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632059 :: هرازه هرازه :: 1401/06/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر   78/206/653/470: دروارب - زردوگیلا ناتسرهش  یاههار  حطس  یسرجوین  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   15/295/933/741 دروارب : ( - دابآ مرخ  رتشلا  - دابآرون  ) ناتسرل ناتسا  هیحان 1  ییانشور  یاه  متسیس  یزاسزاب  تمرم و  تاریمعت ، 

لایر   20/659/980/000 دروارب : (- رتخدلپ تشدهوک -  دابآ - مرخ  - رتشلا  - دابآرون ناتسرل  ناتسا  هیحان 1  ییانشور  یاه  متسیس  یرادهگن  سیورس و 
لایر   45/932/843/499 دروارب : انزا - ) زردوگیلا  ناتسرل  ناتسا  هیحان 2  ییانشور  یاهمتسیس  یزاسزاب  تمرم و  تاریمعت ، 

لایر   20/479/800/000 دروارب (- درجورب دورود -   - انزا زردوگیلا -  ناتسرل  ناتسا  هیحان 2  ییانشور  یاه  متسیس  یرادهگن  سیورس و 
لایر  31/686/690/000 دروارب : ( - دابآرون - دابآ مرخ  هدرس  همشچ  لئاح  راویدو  لپ  یزاسزاب 

یربارت  هار و  هبتر 5  ورین -  هبتر 5  یربارت -  هار و  هبتر 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  نیمضت ک 

یتسپدک 6819613831 ولیس  بنج  ناتسراهب -  راولب  دابآ -  مرخ   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت یرادرهش  راب  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/13هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجیابرذآ مایپ   :: عبنم :: 1401/06/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632088 :: هرازه هرازه :: 1401/06/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  3 دادعت هب  هزیناکم  رایس  شک  روحم  لوکساب  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 337.500.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

گرزب لانیمرت  یبرغ  علض  رطاخ -  نامیلس  نابایخ  رخآ  ناحیروبا -  زیربت -  : هاگتسد سردآ   :: سردآ سردآ

34750951 - 34751597 :: 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

وو سیورس   سیورس -- هیحان هیحان ییانشور   ییانشور یاه   یاه متسیس   متسیس یزاسزاب   یزاسزاب وو   تمرم   تمرم تاریمعت ،  ،  تاریمعت -- ناتسرهش ناتسرهش یاههار   یاههار حطس   حطس یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
همشچ همشچ لئاح   لئاح راویدو   راویدو لپلپ   یزاسزاب   یزاسزاب -- ییانشور ییانشور یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن

2727

هاگتسد هاگتسد   33 دادعت دادعت هبهب   هزیناکم   هزیناکم رایس   رایس شکشک   روحم   روحم لوکساب   لوکساب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828
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دنرم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع هصقانم  ناوخارف  دیدجت  لوا -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001050150000039 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجیابرذآ رجف   :: عبنم :: 1401/07/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632089 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 9   - 1401/07/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لودج شرفگنس و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 1.363.000.000  غلبم  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 04142253326-9 و 04142253318 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

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

مود پاچ  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ص/05/01/4588 یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم رصع   :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632491 :: هرازه هرازه :: 1401/06/19دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرهج  رهش  حطس  یاه  عطاقت  نیدایم و  یکیفارت 6  یهدناماس  یسدنه و  حالصا  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  درایلیم  هدراهچ  رابتعا  اب 

هام هژورپ 9  یارجا  تدم 

...یهگآ رد  جردنم  باسح  هب  هجو  زیراو  ای  مرهج  یرادرهش  هجو  رد  ربتعم  یکناب  همانتنامض  تروصب  لایر  نویلیم  دصتفه  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرادرهش نامتخاس  سدقم  عافد  هارراهچ  مرهج  یرادرهش  یسدنهم  ینف و  دحاو   :: سردآ سردآ

54234770-071 :: 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

لودج لودج وو   شرفگنس   شرفگنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

اهاه عطاقت   عطاقت وو   نیدایم   نیدایم   66 یکیفارت   یکیفارت یهدناماس   یهدناماس وو   یسدنه   یسدنه حالصا   حالصا هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3030

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/1243171 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12/30هرامش  - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 12/30عبنم  - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632619 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/06/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سوت 1 لصفنم  هیحان  رباعم  حطس  رد  یتلافسآ  هاکتعرس  ریگتعرس و  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقطنم 12 یرادرهش  هیهلا 20  هیهلا  راولب   :: سردآ سردآ

05131296223 :: 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

زاریش هقطنم 8  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/6/6  دانسا  تفایرد   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/06/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632861 :: هرازه هرازه :: 1401/06/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتم ینابایخ 7.5  غارچ  هیاپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتلافسآ یتلافسآ هاکتعرس   هاکتعرس وو   ریگتعرس   ریگتعرس یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3131

یرتم یرتم   7.57.5 ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش هقطنم 8  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/6/6  دانسا  تفایرد   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/06/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632863 :: هرازه هرازه :: 1401/06/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یندچ درالب  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5631461، لاووئدیو لماش   ) کیفارت لرتنک  ریوصت و  شیاپ  زکرم  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  نیمات و  هیهت ، 
 ( لاووئدیو لرتنک  یموینیمولآ و  رچکارتسا  لانیجروا ، هیاپ 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یکیفارت5632053 یریوصت و  شیاپ  دنمشوه  هناماس  هحفص 6)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یندچ یندچ درالب   درالب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

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

شیک جاوما  ناماس  حرط و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  یهگآ  نیا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5631284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولرجط دیهش  نادیم  نایش ، نارهت  رد  عقاو  ناایرد  یفارص  یتینما  هشیش  یدنب و  نشیتراپ  یارجا  بصن و  لمح ، دیرخ ، یحارط ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هصقانم : رد  تکرش  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هشیش یارجا  نیمأت و  رد  ییاناوت  هتشذگ 3 - لاس  ود  یط  هباشم  راک  هنومن  ود  ماجنا  هقباس  نتشاد  راک 2 - اب  بسانتم  یلام  ینف و  یدنمناوت  زا  یرادروخرب  - 1

دنیآرف رد  تکرش  نیمضت  هئارا  رد  ییاناوت  نارهت 4 - یمومع  نکاما  رب  تراظن  هرادا  رظن  دروم  طباوض  اب  قباطم  فکنیشالک  حالس  هلولگ  ربارب  رد  مواقم  ریلک  رپوس 
.تسیمازلا دانسا  تفایرد  تهج  همان  یفرعم  نتشاد  هارمه  لایر  نویلیم  تسیود   ) غلبم 200,000,000 هب  راک  عاجرا 

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  هنیزه 

موس هقبط  هرامش 101 ، یناهارف ، ماقم  مئاق  نابایخ  نارهت ، یناشن  هب  یرادا  تاعاس  رد  هصقانم  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ

88832009-88831008 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیفارت5632053 یریوصت و  شیاپ  دنمشوه  هناماس  هحفص 6)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یفارص یفارص یتینما   یتینما هشیش   هشیش وو   یدنب   یدنب نشیتراپ   نشیتراپ یارجا   یارجا وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح دیرخ ، ، دیرخ یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 3434

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/10 س یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تعاس 16:00  تیاغل  یهگآ  رشن  خیرات  زا   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/06/13 هبنشکی 

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  تعاس 16:00  ات  رثکادح   - 1401/06/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/06/21

5631848 :: هرازه هرازه تعاسدکدک   سأر  خروم 1401/06/22  هبنش  هس  زور  رد   - 1401/06/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
15:00

تازیهجت دیرخ  هب  تبسن  تسویپ  مئامض  داد و  رارق  حرط  هصقانم ، طیارش  ساسارب  یا و  هلحرم  کی  ماع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  طیارش  دجاو  ناگدننک  نیمأت  زا  یتراظن  متسیس  صوصخم  یاه  تنیالک 

دنیامن مادقا  تخادرپ 170009921029227  هسانش  اب  کینورتکلا  تخادرپ  هاگرد  قیرط  زا  لایر ) نویلیم  کی   ) لایر غلبم 1,000,000  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش نیمضت  یکناب  کچ  ای  یکناب و  همانتنامض  تروص  هب  تسیاب  یم  هک  دشاب  یم  لایر  درایلیم  کی   ) لایر غلبم 1٫000٫000٫000  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  غلبم 

ددرگ هئارا 

:: سردآ سردآ

یمیدق -81712519 یاقآ   81712598  - تیانع یاقآ   81713479 :: نفلت :: Www.tamin.mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Ext.s.ghadimi@mci.ir Menayat@mci.irسکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا رایس  تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  ماع  هصقانم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 س / 10 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش رویرهش 1401   7 هبنشود ، دانسا :  عیزوت  عورش  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 16:00 رویرهش 1401   13 هبنشکی ، دانسا :  عیزوت  نایاپ  خیرات   08:00

tamin.mci.ir :: عبنم رویرهشعبنم  21 هبنشود ، دانسا :  لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 16:00  1401

5632873 :: هرازه هرازه تعاس 15:00دکدک   سأر   1401 / 06 خروم 22 / هبنشهس  زور   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یتراظن متسیس  صوصخم  یاه  تنیالک  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر 1,000,000,000 همانتنامض : غلبم  - 1000000 دانسا :  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

فکمه ) هقبط  هارمه ، جرب  کنو ، نابایخ  کنو ، نادیم  یناشن : هب   ) لوا هارمه  یزکرم  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ
هارمه جرب  موس  هقبط  تالماعم  نویسیمک 

81712519 نفلت 81712598 -  هرامش  اب  یناگرزاب  دراوم   - 81713479 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف Ext.s.ghadimi@mci.irسکف تیانع -) یاقآ   ) M.enayat@mci.ir :: لیمیا لیمیا
( یمیدق یاقآ  )

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

یتراظن یتراظن متسیس   متسیس صوصخم   صوصخم یاه   یاه تنیالک   تنیالک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

یتراظن یتراظن متسیس   متسیس صوصخم   صوصخم یاه   یاه تنیالک   تنیالک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یتینما5631101 تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 9)دیرخ ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5631461، لاووئدیو لماش   ) کیفارت لرتنک  ریوصت و  شیاپ  زکرم  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  نیمات و  هیهت ، 
 ( لاووئدیو لرتنک  یموینیمولآ و  رچکارتسا  لانیجروا ، هیاپ 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لباترپ5631712 یفارگومرت  نیبرود  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یکیفارت5632053 یریوصت و  شیاپ  دنمشوه  هناماس  هحفص 6)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

الاک5632150 تایلمع  تاکرادت و  روما  کینورتکلا  تظافح  یاه  هناماس  یارجا  هژورپ  هحفص 6)یراذگاو  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیوداپ سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001105000301 زاین :  هرامش 

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

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

1401/06/10 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم باسح  هیوست  هام  کی  زا  سپ  هدش  تساوخ  رد  الاک   :: 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

شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 3737

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

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هنایار یرادهگن  ریمعت و   ) ناتسا رسارس  تینما  یا و  هکبش  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  ، ینابیتشپ تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001159000084 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/06/13 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8817653449 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  یوربور  تارادا - عمتجم  یناقلاط - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224485-038  ، 32244854-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250997-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96   :: 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   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5631361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاگشیامزآ رازفا  مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090966000263 زاین :  هرامش 

روباشین میکح  یباوختخت  ناتسرامیب 96 هدننک :  رازگرب 
یناتسرامیب یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  قبط  هاگشیامزآ  هاگتسدددع  ود  ینابیتشپ  تباب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9314855131 یتسپ :  دک  دورغاب ،  هداج  یادتبا  روباشین –  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42638001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42638001-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هنایار هنایار یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت  ) ) ناتسا ناتسا رسارس   رسارس تینما   تینما وو   یایا   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، ینابیتشپ ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3838

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهش ینیمخ  یرادرهش   :: 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   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093298000148 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناهاپس نازاس  رازفا  مرن  یدنب  هتسب  دقاف  تاریمعت  یرادهگن و  عماج  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم لاطبا  مالعتسا   ، مالعتسا رد  طیارش  ای  طرش  هنوگره   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8413616183 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  یزکرم  یرادرهش  سدق - نادیم  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33646101-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33646106-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت  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   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5631494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبسامهط مناخ  سامت 02172957003  نفلت  تسویپ -  تاصخشم  قبط  تاپمس  هناماس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091790000029 زاین :  هرامش 

یزرواشک جیورت  شزوما و  تاقیقحت   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

سنسیال 1 دادعت : 
1401/06/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یبسامهط مناخ  سامت 02172957003  نفلت  تسویپ -  تاصخشم  قبط  تاپمس  هناماس  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1985713133 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  غاب  نمی -  نابایخ  نارمچ - دیهش  هارگرزی  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22411900-021  ، 22400079-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22401163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

تاپمس تاپمس هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

H/ هگنل قرب  روما  نیکرتشم  تاعالطا  دورو  تشادرب و  مالعتسا  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004106000280 زاین :  هرامش 

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

حرط 1 دادعت : 
1401/12/07 زاین :  خیرات 

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دازآ بیرض  هام و  شش  راک  ماجنا  تدم   ، هیاپ 7.157.940.000 غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناگزمره ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هاگتسد -  دصشش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7913675115 یتسپ : 

33512344-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33512336-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب قرب روما   روما نیکرتشم   نیکرتشم تاعالطا   تاعالطا دورو   دورو وو   تشادرب   تشادرب ناونع : : ناونع 4242

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631600 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یارادو لخاد  دیلوت   - تبوطرو امد  تبث  رگالاتید  ناونع  CD رازفا مرن  هتسبو  تبوطر  تبثوامد  رگالاتید  تبت  هاگتسد   : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تبوطروامد تبث  ناکما   - مزال یاه  درادناتسا 
1101005950000033 زاین :  هرامش 

نارهت یوضر  تعیرش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناکین تعنص  ناتسراد  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  یقلط 1  باق  تبوطر  امد و  تبث  رگالاتید  ناونع   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 4 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

ناکین تعنص  ناتسراد  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  + DS83 لدم تبوطر  تبث  امد و  رگالاتید  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناکما  - مزال یاه  درادناتسا  یارادو  لخاد  دیلوت   - تبوطرو امد  تبث  رگالاتید  ناونع  CD رازفا مرن  هتسبو  تبوطر  تبثوامد  رگالاتید  تبت  هاگتسد   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ ینف  تاصخشماب  آ   - تبوطر تبث  ناکماورتویپماکرد  شیامنو  ییا  هظحل  تروص  هب  تبوطروامد  تبث 

1385664451 یتسپ :  دک  یوضر ،  تعیرش  ناتسرامیب  یراکش  مکی  هاگیا  یوربور  یبونج  دابآرهم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66690348-021  ، 66636801-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66612131-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تبوطر تبوطر تبث   تبث وو   امد   امد رگالاتید   رگالاتید تبث   تبث هاگتسد   هاگتسد -- تبوطر تبوطر وو   امد   امد تبث   تبث رگالاتید   رگالاتید ناونع   ناونع   CDCD  رازفا رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: 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   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

" یرگ همیب  یاه  متسیس  کرتشم  مالقا  تاعالطا  کناب  یرادهگن  یزاس و  هدایپ  یحارط ،  " ینف تامدخ  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001038000073 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/06/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امش زا  ضارتعا  هنوگره  قح  دش و  دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس 

86712115: یلالج مناخ  هطوبرم  سانشراک  86712123 و  یرورسم : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رقنس 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   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5631808 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا ویشرآ  عماج  رازفا  مرن  و   ، یزاسرهش عماج  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005255000059 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  رقنس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

رقنس رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6751653111 یتسپ :  دک  دمحا ،  هداز  ماما  بنج  یسراف  ناملس  نابایخ  رقنس ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48422033-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48422057-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

"" یرگ یرگ همیب   همیب یاه   یاه متسیس   متسیس کرتشم   کرتشم مالقا   مالقا تاعالطا   تاعالطا کناب   کناب یرادهگن   یرادهگن وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ یحارط ، ، یحارط  " " ینف ینف تامدخ   تامدخ حرش   حرش ناونع : : ناونع 4444

یکینورتکلا یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن وو    ، ، یزاسرهش یزاسرهش عماج   عماج متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم   ups ورورس قاتاهداد  زکرم  تیریدمزاین  دروم  ( DMIS  ) رازفا تخس  هناماس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000157000024 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا حارط  انرب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ماسارف  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   DCIM هداد زکارم  گنیروتینام  لرتنک و  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یرازگ  راب  اددجمو  اضماو  رهم  امتح  تسویپ  لیاف 

6515699178 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  یلعوب  هاگمارآ  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38251050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38253125-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

26194721 هرامش :   :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14:30  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 14:30  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632347 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/06/13 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشنشتآ راهم  تایلمع  یهدنامرف  هناماس ی  صوصخ  رد  ینابیتشپ  هعسوت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

( تاطابترا تاعالطا و  یروانف   ) رازفا مرن  دیلوت  ناگدنشورف -  هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیاس  دانسا : تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  ملعم 1 ، شبن  ملعم ، راولب  دهشم ، هدننک :  رازگرب  سردآ 

05131296708 نفلت :   05131296585 ینف : سانشراک  نفلت 

:: نفلت :: Vendor.mashhad.ir ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( DMISDMIS  ) ) رازفا رازفا تخس   تخس هناماس   هناماس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

یناشنشتآ یناشنشتآ راهم   راهم تایلمع   تایلمع یهدنامرف   یهدنامرف هناماس  یی   هناماس صوصخ   صوصخ ردرد   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( هر  ) یدرجورب یمظعلا  هلا  هیآ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004268000032 زاین :  هرامش 

( هر  ) یدرجورب یمظعلا  هلا  هیآ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یا هنایار  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم شکور  اب  یکیتسالپ  هبعج  بو  تحت  هاگباوخ  متسیس  ریز  یهاگشناد  نویساموتا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

دیراورم زاس  هناماس 
هتسب 1 دادعت : 

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

دشابیم تخادرپ  لباق  هزور  ینامز 25  هزاب  رد  هطوبرم  دحاو  دات  زادعب  روتکاف  غلبم  ددرگ ، تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  یعاجش  یاقآ  هرامش 09166620146  اب  زاین  تروص  رد  دشاب  یم  هاگشناد  رد  لیوحت  دشابیم و  هدنشورف  هدهع  رب  اه  هنیزه  هیلک 

6919969411 یتسپ :  دک  یتسپ 167 ،  قودنص  دابآ  مرخ  درجورب  هداج   رتمولیک 3 درجورب - درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42468320-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42468223-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشناد یهاگشناد نویساموتا   نویساموتا رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا داشرا  گنهرف 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   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632488 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راپاچ لیمیا  دیدج  هخسن  یزادنا  هار  بصن و  راپاچ و  کینورتکلا  تسپ  زا  لماع  متسیس  رازفا و  مرن  هیال  ینابیتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1401 رد  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  یارب 

1101000017000076 زاین :  هرامش 
یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/06/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناروآ نف  تکرش  راپاچ  لیمیا  دیدج  هخسن  یزادنا  هار  بصن و  راپاچ و  کینورتکلا  تسپ  زا  لماع  متسیس  رازفا و  مرن  هیال  ینابیتشپ  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاس 1401 رد  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  یارب  بسرف  شیدنا  رترب 

1149943381 یتسپ :  دک  کلملا ،  لامک  نابایخ  ناتسراهب -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38513364-021  ، 38511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33966100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتایلمع فارگ  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000048 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1402/06/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راپاچ راپاچ لیمیا   لیمیا دیدج   دیدج هخسن   هخسن یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   راپاچ   راپاچ کینورتکلا   کینورتکلا تسپ   تسپ زازا   لماع   لماع متسیس   متسیس وو   رازفا   رازفا مرن   مرن هیال   هیال ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4949

یتایلمع یتایلمع فارگ   فارگ هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ا.ا.ج نهآ  هار  لک  تارادا  یموب  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000047 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1402/06/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یموب یموب سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مشق هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5631405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم رد  یزادنا  هار  هارمه  هب  ربتعم و  همانتنامض  یاراد  یناریا   MT3006 لدم ینت  یمکارت 70  رلیچ  یلصا  رلرتنک  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . مشق یعامتجا  نیمات 

1101091677000002 زاین :  هرامش 
مشق هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یژرنا نارشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  نابامرس  یتراجت  مان   EMS 812 لدم یمکارت  رلیچ  دنمشوه  رلرتنک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشاب ربتعم  همانتنامض  یاراد  هعطق  .دشاب 2- یم  هباشم  دک  ناریا  هدش ،  باختنا  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7951613799 یتسپ :  دک  ناخ ،  یلق  ماما  نادیم  یعامتجا  نیمات  نامتخاس  مشق ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35240600-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35240614-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا   MT3006MT3006 لدم   لدم ینت   ینت   7070 یمکارت   یمکارت رلیچ   رلیچ یلصا   یلصا رلرتنک   رلرتنک هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 5252

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

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

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

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

5631579 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش قبط  یگداپ  هوک و  دنقرصق  یاه  هاگتسیا  رد  تینوی  لرتنک  هیهت  هارمه  هب  یزوک 041  لنپ  لرتنک  یزاسزاب  تایلمع  ماجنا  تهج - :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاکن  تیاعر  لمعلاروتسد و  تامدخ ، 

1101001022000923 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/06/26 زاین :  خیرات 
رهش کین  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ، تامدخ حرش  قباطم  یگداپ  هوک و  دنقرصق  یاه  هاگتسیا  رد  تینوی  لرتنک  هیهت  هارمه  هب  یزوک 041  لنپ  لرتنک  لماک  یزاسزاب  تایلمع  ماجنا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ ییارجا  تاکن  تیاعر  اب  لمعلاروتسد و 

09155429490 یریم :  سدنهم  یاقا  یگنهامه :  - 

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

33252020-054  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تینوی تینوی لرتنک   لرتنک هیهت   هیهت هارمه   هارمه هبهب     041041 یزوک   یزوک لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک یزاسزاب   یزاسزاب تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : - - ناونع 5353
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631638 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنصریژآ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001105000302 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدیسر  تاداهنشیپ  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد  یتسویپ -  تسیل  قبط   :: 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

33046152-024  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریس هقطنم  رد  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریس هقطنم  یپک  یاه  هاگتسد  سیورس  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094077000112 زاین :  هرامش 

یریس هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/06/14 زاین :  خیرات 

یریس رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمن شریذپ  دروم  طورشم  داهنشیپ  .ددرگ  لیمکت  امتح  تمیق  لوادج  .دوش  یرازگراب  داتس  هناماس  رد  اضما  رهم و  زا  سپ  هعلاطم و  دانسا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش دیق  تاحیضوت  ذخا  مالعتسا و  تهج  سانشراک  نفلت  .دشاب 

دک کالپ 12 ،  دازکاخ  خ  جروت -  نابایخ   - سردم دیهش  عطاقت  هب  هدیسرن  لالب  دجسم  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  یریس ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1966653943 یتسپ : 

23380011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23382188-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنصریژآ یتعنصریژآ ناونع : : ناونع 5454

یپک یپک یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد سیورس   سیورس وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  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   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

External Float Drain یکیناکم نیرد  وتا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000235 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رادیاپ هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   in 1/2 رطق  bar 46 راشف لیتسا  نبرک  سنج   TD 46-1 CMT لدم یا  هدند  لاصتا  عون  یکیمانیدومرت  راخب  هلت  الاک :  مان 

کاتراپ هدیدپ  یژرنا  رادیاپ  هدننک  هضرع  عجرم  کاتراپ  هدیدپ  یژرنا 
ددع 6 دادعت : 

1401/06/19 زاین :  خیرات 
رادیاپ هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   in 1 رطق  bar 46 راشف لیتسا  نبرک  سنج   TD 46-1 CMT لدم یا  هدند  لاصتا  عون  یکیمانیدومرت  راخب  هلت  الاک :  مان 

کاتراپ هدیدپ  یژرنا  رادیاپ  هدننک  هضرع  عجرم  کاتراپ  هدیدپ  یژرنا 
ددع 3 دادعت : 

1401/06/19 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هقطنم رابنا  رد  الاک  دات  زا  سپ  زور  یلام 45  هیوست  ددرگ  هیهت  هناگادج  تسویپ ،  لیاف  ساسا  رب  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مرتحم هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  دراد  لمح  زا  شیپ  یسرزاب  الاک 

1879943393 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  هاگورین -  هداج  زا  دعب  نیطسلف -  راولب  رهش - رقاب  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

External Float DrainExternal Float Drain یکیناکم   یکیناکم نیرد   نیرد وتا   وتا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: 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 11 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5632107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم   ENVIRONMENT SA دنرب اوه  یگدولآ  شجنس  یاههاگتسیا  یبناج  مزاول  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009014000025 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قباطم   ENVIRONMENT SA دنرب اوه  یگدولآ  شجنس  یاههاگتسیا  یبناج  مزاول  تازیهجت و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819953438 یتسپ :  دک  تسیز ،  طیحم  تظافح  لک  هرادا  تشهب  نابایخ  تسیز  طیحم  حطس  مه  ریغ  عطاقت  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33121571-086  ، 33121362-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33134430-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ قرب  عیزوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5632664 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

6140101007 راکروتسد :  زاجم -  ریغ  یاه  قرب  یروآ  عمج  دنامید و  یداع و  یریگ  هزادنا  مزاول  تست  هژورپ  تهج : :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قرش نادابآ  – 

1101095053000062 زاین :  هرامش 
نادابآ قرب  عیزوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
رتم 1 دادعت : 

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

.دنشاب هدش  تبث  هبتر 5  اب  ناتسزوخ  قرب  عیزوت  تکرش  تسیل  رودنو  رد  دیاب  امتح  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اددجم هدرک و  اضما  رهم و  ار  تاحفص  یمامتو  هدومن  رپ  ار  روکذم  مالعتسا  دولناد و  ار  تسه  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  هگرب  لماش  هک  تسویپ  یاهلیاف  افطل 

دامن یراذگراب 

6419873111 یتسپ :  دک  بونج ،  هیحان  قرب  تکرش  - ورین یوک  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53360160-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53360162-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قباطم   قباطم   ENVIRONMENT SAENVIRONMENT SA  دنرب دنرب اوه   اوه یگدولآ   یگدولآ شجنس   شجنس یاههاگتسیا   یاههاگتسیا یبناج   یبناج مزاول   مزاول وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757

زاجم زاجم ریغ   ریغ یاه   یاه قرب   قرب یروآ   یروآ عمج   عمج وو   دنامید   دنامید وو   یداع   یداع یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا مزاول   مزاول تست   تست هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد -  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  قیرح  مالعا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم  .

1201050136000592 زاین :  هرامش 
نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

تسویپ حرش  هب  قیرح  مالعا  تازیهجت  - 
تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم  .

.دوشب دراو  دک  ناریا  رد  روتکاف  شیپ  قباطم  دحاو  تمیق  دوشب و  تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  یگدیسر  تهج 
یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  هب  قیرح  مالعا  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم  .

.دوشب دراو  دک  ناریا  رد  روتکاف  شیپ  قباطم  دحاو  تمیق  دوشب و  تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  یگدیسر  تهج 

 : یتسپ دک  داهج ،  نایور  هاگشهوژپ  یقرش  ظفاح  هچوک  مشاه  ینب  نادیم  تلاسر  نادیم  هب  هدیسرن  تلاسر  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1665659911

23562545-021  ، 23562610-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5959

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

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

زا 112 ھحفص 41 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/136
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xbdexmcqddlfx?user=37505&ntc=5631181
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5631181?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دورهاش هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: 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   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5631386 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دورهاش هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  تهج  تسویپ  حرش  هب  قیرح  ءافطا  یناشن و  شتآ  تازیهجت  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091845000019 زاین :  هرامش 

دورهاش هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ایاب تعنص  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  ردنلیس  یدنب  هتسب  عون   kg 6 تیفرظ قیرح  ءافطا   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/06/19 زاین :  خیرات 

رابت نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  یلور  هتسب  یرتم  لوط   in 3/4 1 رطق  synthetic special 500 یناشن شتآ  گنلیش  الاک :  مان 
رتم 4 دادعت : 

1401/06/19 زاین :  خیرات 
داپ شتآ  ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   WSP-10 لدم  Lit 10 تیفرظ یتسد  یزلف  ردنلیس  قیرح  ءافطا  دربراک  تزا  زاگ  اب  طولخم  بآ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ردنلیس 5 دادعت : 
1401/06/19 زاین :  خیرات 

عجرم  kg 150 تیفرظ  I.W.O.P.150 A لدم راد  خرچ  یزلف  ردنلیس  قیرح  ءافطا  تزا  زاگ  اب  طولخم  مینومآ  تافسف  ونوم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
داپ شتآ  ناریا  هدننک  هضرع 

ردنلیس 3 دادعت : 
1401/06/19 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   kg 75 تیفرظ  W.O.P.75B لدم راد  خرچ  یزلف  ردنلیس  قیرح  ءافطا  تزا  زاگ  اب  طولخم  میدس  تانبرک  یب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
داپ شتآ  ناریا  هدننک 

ردنلیس 7 دادعت : 
1401/06/19 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا یمازلا  تفن  ترازو  تسیل  رودنو  رد  هدنهد  خرن  مالعا  یاه  تکرش  دوجو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  دورهاش ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش   تفن  نابایخ  نهآ  هار  هار  هس  دورهاش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3617783164

32332048-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32337572-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ تازیهجت   تازیهجت مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 6060

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 13 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ ردنلیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002919 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زیربت یمیشورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   FFS-BETA لدم یدنب  هتسب  هاگتسد  یدالوف  ردنلیس  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  یلام  ینف و  داهنشیپ  لاسرا 

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

83764988-021  ، 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

ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمرتاو هاگتسدکی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005674000164 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  لیمکت  دادرارق  کرادم و  دانسا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7814757331 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41325108-034  ، 41325000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42206659-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ ردنلیس   ردنلیس ناونع : : ناونع 6161

تسیمرتاو تسیمرتاو هاگتسدکی   هاگتسدکی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قباطم  قیرح  افطا  متسیس  شیامزآ  تهج  زاین  دروم  لیاسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000383 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HONEYWELL یتراجت مان   GAEX1A لدم لاعتشا  لباق  یاهزاگ  زاگ O2 و CO و H2S و  زاسراکشآ  الاک :  مان 

ایسآ ورتپ  ناریما  هدننک  هضرع  عجرم   HONEYWELL
ددع 3 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
دنوامد یمیش  ایمیک  تکرش  زا  ولافوب  یتراجت  مان  یزلف  لوسپک   cc 300 کدنف صوصخم  ناتم  یرهش  زاگ  الاک :  مان 

ردنلیس 10 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

ارس رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  لیکسا  یتراجت  مان   HG800 لدم یتعنص  راوشس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/06/30 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 3 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

سراپ زاگ  بیکرت  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم   CALGAS یتراجت مان   Lit 58 تیفرظ  Disposable لدم  PPM H2S in Nitogen نویساربیلاک ردنلیس  الاک :  مان 
انایرآ نایوپهر 

ددع 10 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

فیرش یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  رالوس  فیرش  یروانف  هعسوت  هدنزاس  عجرم   SIM-1030 لدم یهاگشیامزآ  دیشروخ  رون  زاس  هیبش  هاگتسد  الاک :  مان 
رالوس

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/06/30 زاین :  خیرات 

نایناریا نمیا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   ZITEX یتراجت مان   ZX-SI لدم دود  روتکتد  تست  یرپسا  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا ساسا  رب  تمیق  هیارا  تسا  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ مالعتسا  قباطم  قیرح  افطا  متسیس  شیامزآ  تهج  زاین  دروم  لیاسو  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب یم  یناریا  یالاک  دیرخ  تیولوا  دشاب  یم  یمازلا  ینف  داهنشیپ  هیارادوش  هیارا  تسویپ 

ینیسح  07431924704: سامت نفلت 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31924704-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: 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 افطا   افطا متسیس   متسیس شیامزآ   شیامزآ تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم لیاسو   لیاسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  نامزاس   :: 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   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632551 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  نزخم  قاتا  ورس و  قاتا  قیرح  افطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  مزاول و  تازیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003105000020 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   NOTIFIER هدنزاس عجرم   NOTIFIER یتراجت مان   AM-2000N لدم قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

راگنداپ رذآ 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/17 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   GE هدنزاس عجرم   BR-3400055 لدم قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یکدی  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

هوک زیر  نیهب 
تس 1 دادعت : 

1401/06/17 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  رد  جرد  کرادم  ودانسا  .تسا  یمازلا  هدننک  نیمات  طسوت  تسویپ  کرادم  اضما  دات و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7137745938 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  یناقلاط -  نابایخ  زاریش -  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2222230-0711  ، 32223632-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222240-071 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  5555   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نزخم نزخم قاتا   قاتا وو   ورس   ورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   مزاول   مزاول وو   تازیهجت   تازیهجت 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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شرورپ شزومآ و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5631196 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داتس هزوح  هکبش  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  راکنامیپ  باختنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000170 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

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

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

هیارا و .ددرگ  یرازگراب  تسیاب   rfp رد یصاصتخا  یمومع و  طیارش  رد  جردنم  تامازلتسا  تکرش و  کرادم  یمامت  هدومن ،  هعجارم  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا روتکاف  شیپ  یرازکراب 

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

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

88805415-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داتس داتس هزوح   هزوح هکبش   هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یا هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: 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 09 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ  ) طیارش قباطم  یرون  ربیف  یطابترا  ریسم  یرون 4  یاهرات  یعطق  بیع  عفر  ییاسانش و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000234 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
تمدخ 1 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  تسیمازلا و  هناماس  رد  حالصیذ  عجارم  زا  تیحالص  همانیهاوگ  ریوصت  مامضناب  تسویپ ، طیارش  قبط  تمیق  زیلانا  داهنشیپ و  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم دودرم  هطوبرم  داهنشیپ  یراذگراب  مدع 

یناگرزاب 054-31137061 سانشراک  ییاناد -  مناخ  هدننک :  مادقا 

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 و 39 ،  نیب  هاگشناد  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137056-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: 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 بالقنا  ینیمخ و  ماما  هدکشهوژپ   :: 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   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TL-WR940N لدم کنیل  یپ  یت  تنیوپ  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091858000011 زاین :  هرامش 

یمالسا بالقنا  ینیمخ و  ماما  هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  2 دادعت : 
1401/06/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1815163111 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  هدکشهوژپ.ینیمخ  ماما  رهطم  مرح.یضراوع  زا  لبق  .سراف  جیلخ  هارگرزب.نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51085000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55235661-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف یطابترا   یطابترا ریسم   ریسم   44 یرون   یرون یاهرات   یاهرات یعطق   یعطق بیع   بیع عفر   عفر وو   ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 6666

TL-WR940NTL-WR940N  لدم لدم کنیل   کنیل یپیپ   یتیت   تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کارا نهآ  هار  لک  هرادا   :: 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   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیذغت عبنمریافیتکر  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001294000086 زاین :  هرامش 
کارا نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصصخت یاهیشورفهدمع  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3819667541 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  نادیم  یدوریش  دیهش  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32152295-086  ، 32155900-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32155800-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نواعت هعسوت  کناب   :: 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 09 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5631268 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  دوک  چپ   cat6 هکبش لباک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001172000024 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تاصخشم  قبط  دوک  چپ   cat6 هکبش لباک  دیرخ  - 

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

1401/06/10 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تاصخشم  قبط  دوک  چپ   cat6 هکبش لباک  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5136666677 یتسپ :  دک  مشیربا ،  جرب  یوربور  قباس ) روصنم  ) یتشهب دیهش  نادیم  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35547304-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35576069-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیذغت هیذغت عبنمریافیتکر   عبنمریافیتکر لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 6868

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط دوک   دوک چپچپ     cat6cat6 هکبش   هکبش لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یسودرف  هاگشناد   :: 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   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هباشم  دک  ناریا  ، ییویکیبوی ac یرس  Unifi تنیوپ سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091579000174 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ناسدرو هدننک  هضرع  عجرم   IP-COM یتراجت مان   AP355 لدم هنایار  میس  یب   Wifi هکبش تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد  - هطوبرم سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 30 دنیآرف  هدنشورف - اب  هاگشنادات  عوجرم  ایودات  ، لیوحت ، لمح هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.اسراپ سدنهم  سامت.دوش 38803248  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  .تساوخرد  قبطربتعم  یتناراگ 

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WIFI _ MR100 مدوم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001419000056 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نابات تعنص  نیترآ  هدننک  هضرع  عجرم   SOLMATE یتراجت مان   Wifi لدم هنایار  مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلاس کی  تنرنیا  اب   WIFI _ MR100 مدوم  / هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6155815547 یتسپ :  دک  موس ،  هکلف  بنج  - یبرغ نهیم  نابایخ  - سراپنایک زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33384907-061  ، 33384908-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33384895-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ،، ییویکیبوی ییویکیبوی acac یرس   یرس   UnifiUnifi تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 7070

WIFI  _  MR100WIFI  _  MR100 مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 7171
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نامرک یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم  یتناراگ  اب  تراک  میس  هارمهب  یا  هراوهام  هارمه  نفلت   14 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
پ

1101000274000007 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

ایسآ نفلت  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   THURAYA یتراجت مان  لدم  دقاف  یا  هراوهام  یرابتعا  تراک  میس  الاک :  مان 
ددع 14 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
ایسآ نفلت  تاطابترا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   THURAYA یتراجت مان   X5 TOUCH لدم یا  هراوهام  هارمه  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یرادناتسا  رابنا  رد  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنکن  رغت  ناونع  چیه  هب  طیارش 

دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  تساوخرد  زا  جراخ  یبناج  هنیزه  هنوگ  ره 
دینک تکرش  دیرادور  تساوخرد  نیمات  رد  تکرش  ییاناوت  هگا   **** هجوت

7614633445 یتسپ :  دک  نامرک ،  یرادناتسا  نارادساپ  نابایخ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32232153-034  ، 32222223-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32232153-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تراک تراک میس   میس هارمهب   هارمهب یایا   هراوهام   هراوهام هارمه   هارمه نفلت   نفلت   1414 ناونع : : ناونع 7272
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یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: 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   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001038000080 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم  - 

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

1401/06/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امش زا  ضارتعا  هنوگره  قح  دش و  دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس 

86712183  : یرهاط سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712123 و  یرورسم : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373
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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 10 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سلریاو هکبش  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000383000403 زاین :  هرامش 

رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سلریاو هکبش  تراک  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  20 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567  اب  رتشیب  تاعالطا  یارب  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سلریاو سلریاو هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاضق هوق  داتس   :: 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   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631649 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  تساوخرد  قباطم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
PED هارمه هب   PLK100K3 لدم نایک  دنرب  ( HSM  ) یرازفا تخس  یتینما  لوژام 

1101004813000200 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

رادنپ هدننک  هضرع  عجرم  نمیا  کشوک  رادنپ  هدنزاس  عجرم   KEYON HSM یتراجت مان   KeyOn لدم نایک  یرازفا  تخس  تینما  لوژام   HSM هاگتسد الاک :  مان 
نمیا کشوک 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم ینف  شخب  داتزا  سپ  یراکزور  تخادرپ 30  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدنشورف  هدهعبرامآزکرمرابنا  برد  ات  لیوحت   - 2

.تسیمازلاربتعم یتناراگو  تکرش  مانب  ابش  باسح  هرامش  یمسرروتکاف  هارمهب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   - 3

1415913111 یتسپ :  دک  هیئاضق ،  هوق  یزکرم  نامتخاس  باجح  نابایخ  شبن  زرواشک   راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63972888-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازفا یرازفا تخس   تخس تینما   تینما لوژام   لوژام   HSMHSM  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع 7575
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رهشوب ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تسیل  حرش  هب  تراک  میس  ود  LTE یتعنص رتور  مدوم  هاگتسد  یزادنا 2  هار  بصن و   ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003611000019 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نومرپ رتسگ  شیاپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   PM-1809 لدم یتعنص  رتور  مدوم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/14 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ تسیل  حرش  هب  تراک  میس  ود  LTE یتعنص رتور  مدوم  هاگتسد  یزادنا 2  هار  بصن و   ، دیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7516715873 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یسانشاوه  لک  هرادا  یماظتنا -  یورین  نادیم  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33342843-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33342841-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف یرادناتسا   :: 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 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام کی  تخادرپ  - دشاب ون  امتح  الاک   - وکسیس یتراجت  مان   VWIC2-2MFT-T1/E1 لدم هکبش  رتور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003287000066 زاین :  هرامش 

سراف یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   VWIC2-2MFT-T1/E1 لدم هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام کی  تخادرپ  - دشاب ون  امتح  الاک   - وکسیس یتراجت  مان   VWIC2-2MFT-T1/E1 لدم هکبش  رتور   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134455555 یتسپ :  دک  سراف ،  یرادناتسا  (ع ) نیسح ماما  نادیم  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32126240-071  ، 32307099-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32307099-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تراک تراک میس   میس ودود   LTELTE یتعنص یتعنص رتور   رتور مدوم   مدوم هاگتسد   هاگتسد   22 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن  ، ، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 7676

ههام ههام کیکی   تخادرپ   تخادرپ -- دشاب دشاب ونون   امتح   امتح الاک   الاک  - - وکسیس وکسیس یتراجت   یتراجت مان   مان   VWIC2 -2MFT-T1/E1VWIC2 -2MFT-T1/E1 لدم   لدم هکبش   هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 7777

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک یبناج  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091702000055 زاین :  هرامش 

نافلد انیس  نبا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
روشک گنوآ  تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   ADATA یتراجت مان   HDD HD650 لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ناویات هدنزاس 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
تعنص نایار  ءامس  هدننک  هضرع  عجرم   BIXOLON یتراجت مان   SRP-330 لدم یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم  نج  نش  هدنزاس  عجرم   HP یتراجت مان   GB 120 تیفرظ  SSD لدم لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
قرش متسیس  نسوت  هدننک  هضرع  عجرم  وکست  یتراجت  مان   TKM 8058 لدم هنایار  سوام  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

تس 20 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

نافلد رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام یرابتعا 3  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب 09221172089 سامت   IT لوئسم یدهاز  سدنهم  اب  لماک  یاه  یگنهامه  تهج 

6831983114 یتسپ :  دک  دابآ ،  هفیلخ  یاتسور  هداج  فرط  هب  ملعم  نابایخ  دابآرون  نافلد ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32728003-066  ، 32728001-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32728006-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک یبناج   یبناج مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 7878

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  تسیل  رد  یتساوخرد  تاعطق  قباطم  ماخ   DVD و HDMI لباک لیدبت و  دراه و  لباک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هدنشورف  هدعب  لاسرا  هنیزه 

1201001549000127 زاین :  هرامش 
کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 

.دشابیم یمازلا  دیئات  تهج  الاک  هنومن  لاسرا  -3 - 
.دیئامرف لصاح  سامت  یباجم  یاقآ  هرامش 81563061  اب  لاوس  هنوگره  ای  یگنهامه  تهج  -4

.ددرگیم فذح  هدننک  تکرش  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا  مدع  تروص  رد  دشابیم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا  -5
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم دیئات  دروم  لانیجروا  یالاک  طقف  .ددرگیم  تدوع  یلاسرا  یالاک  دیئات  مدع  تروص  رد  دشابیم  یمازلا  رظن  دروم  دنرب  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف یراددوخ  یتساوخرد  لدم  دنرب و  زا  ریغ  تمیق  هئارا  زا 

.دشایم یمازلا  یقاصلا  روتکاف  شیپ  رد  الاک  یمامت  تمیق  زیر  جرد 

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81561114-021  ، 88700070-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ماخ ماخ   DVDDVD  وو   HDMIHDMI لباک   لباک وو   لیدبت   لیدبت وو   دراه   دراه لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979

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

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

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

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

5632011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتساوخرد تاصخشم  اب  قباطم  مالقا  ود  ره  تروپ و  لوف  چنیا  نویزیولت 60  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003012000102 زاین :  هرامش 

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
وریپسا دیراورم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LOGITECH هدنزاس عجرم   LOGITECH یتراجت مان   BRIO لدم هنایار  مک  بو  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

هداز فجن  یلع  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   NX720 لدم  in 60 زیاس  LED نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یمازلا هدننک  نیمات  ابش  باسح  هرامش  یداصتقا و  دک  هئارا  - 2 .دوش هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک ههام  کی  رثکادح  روتکاف  باسح  هیوست  - 4( هس یفنم  هقبط  رد  عقاو  رابنا  ولج   ) نامزاس لحم  رد  لیوحت  - 3 .تسا

1416753941 یتسپ :  دک  کالپ 17 ،  قشمد - نابایخ  یبونج -  نیطسلف  زرواشک - راولب  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84491205-021  ، 88804379-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88893852-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ لوف   لوف چنیا   چنیا   6060 نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 8080

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروصنیاریغ رد   - یتسویپ لیاف  هب  دوش  عوجر  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  ملق  اعمج....و 10  یتبرش  مخت  - ریشکاخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تروص 

1101092544001050 زاین :  هرامش 
نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یدبع تمالس  هعرزم  هدننک  هضرع  عجرم  یدبع  تمالس  هعرزم  یتراجت  مان   g 80 تپ فرظ  یلومعم  ریشکاخ  الاک :  مان 
ددع 5675 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرام دشاب  یم  یمازلا  ینف  داهنشیپ   - یتسویپ لیاف  هب  دوش  عوجر  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  ملق  اعمج....و 10  یتبرش  مخت  - ریشکاخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تروص  تروصنیاریغ  رد.دشاب  یم  یمازلا  الاک 

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

34177087-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cisco2911-k9 رتور ددع  2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001629000007 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نیمزرس داسوین  داصتقا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco یتراجت مان   CISCO2911 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

cisco2911-k9 رتور ددع  2 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515734333 یتسپ :  دک  امن ،  ناهج  فراع و  نابایخ  لصاف  دح  امن  ناهج  نادیم  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38218400-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38218419-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلومعم یلومعم ریشکاخ   ریشکاخ ناونع : : ناونع 8181

هنایار هنایار هکبش   هکبش رتور   رتور ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروک چپ  هکبش UTP و  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005797000106 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ییافش هدازآ  هدننک  هضرع  عجرم   b6001 لدم  m 305 لوط  UTP هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

سودرف تراجت  نموه  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   DATASHEEN یتراجت مان   RP5U لدم  RJ45 هکبش تکوس  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
هیحوب یلاوا  هدیعس  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  یفالک  هتسب   PVC شکور سنج   patch cord-UTP CAT5 هکبش لباک  الاک :  مان 

رتم 100 دادعت : 
1401/06/22 زاین :  خیرات 

طابترا ناوال  هدننک  هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   RANDM هدنزاس عجرم   RANDM یتراجت مان   CAT6A لدم دروک  چپ  لباک  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف سانشراکدات  هب  دیاب  سانجا  هنومن.تسازایندروم  یلخاددیلوت  یالاک  افرص.تسویپ  لیاف  قبط  ینف  تاصخشم.دشابیم  هباشم  اهدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزاجح 09103011321 دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دسر 

1457965595 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  کالپ 345  راک  ترازو  بنج  یدازآ  تابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64503403-021  ، 64503412-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66924833-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروک دروک چپچپ   وو     UTPUTP  هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 8383
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا تهج  مدوم  DSLAM و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093035000419 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینسح روصنم   ADSL W422G لدم  Mb 16-4 لاقتنا تعرس   wireless router هنایار مدوم  الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام / لقادح 2  یرابتعا  دوش / تسویپ  ینف  یلام و  داهنشیپ  تسا / هدننک  نیمات  هدهع  هب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  لاسرا  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تبث  داهنشیپ  تسویپ  هب  هجوت  اب 

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا تهج   تهج مدوم   مدوم وو     DSLAMDSLAM ناونع : : ناونع 8484

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یراذگ  تمیق  تسویپ  قبط  افطل  ) دشابیم تسویپ  هب  نوتسیک  هکبش و  لباک  لماک  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000087 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلا 16) حبص  تعاس 9 زا   ) یگنهامه تهج  یضیف  سدنهم   09354558769

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UTP CAT6UTP CAT6 دروک   دروک چپچپ   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 8585
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ییاجر دیهش  هاگورین  ییاجر -  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  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 08 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NAS QNAP TS-1232PXU-RP-4G هکبش تحت  زاسریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096168000009 زاین :  هرامش 

کیبآ ناتسرهش  ییاجر  دیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسین دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   PLANET یتراجت مان   NAS-7400 لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

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

کیبآ رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هداد  خساپ  ییاجردیهش  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  یاهب  مالعتسا  مرف  ساسارب  تسیاب  یم  دشاب و  یم  هباشم  دک  دک ،  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نابایخ ،  - ییاجر دیهش  هاگورین  یدابآ  - یبرغ هیاپهوک  ناتسهد  - یزکرم شخب  - کیبآ ناتسرهش  - نیوزق ناتسا  کیبآ ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3445169555

88796681-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88796735-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا و هباشم  دک  ناریا  - هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  رب  اداکسا  هیذغت  عبنم  هاگتسد  اداکسا و2 مدوم  هاگتسد  دیرخ 8 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هناماس  رد  تسویپ  یصوصخ  ینف و  تاصخشم  کالم 

1101001132000191 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ناین  هدننک  هضرع  عجرم   NSR لدم  cm 50 قمع  U 5 عافترا کر  باس  حرط  دم  چیئوس  هیذغت  عبنم  متسیس  هدننک  وسکی  کر  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یمن  یسررب  لباق  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  ای  هلماعم ، عوضوم  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  زاوج  ای  همانساسا  لاسرا  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  اضما  رهم و  اب  هارمه  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب 

6714638685 یتسپ :  دک  لویالگ ،  نادیم  رویرهش   17 راولب نمهب   22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NAS NAS QNAP TS- 1232PXU-RP-4GQNAP TS- 1232PXU-RP-4G هکبش   هکبش تحت   تحت زاسریخذ   زاسریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8686

اداکسا اداکسا هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم وو   اداکسا   اداکسا مدوم   مدوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/40 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/6/6  دانسا  تفایرد   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tehran.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکنرت همین  نهدور  تارباخم  زکرم  هدودحم  رد  یلاناکرک  یشکلباک 72  تایلمع  یارجا  حرط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوریش قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوریش یبیکرت  لکیس  هاگورین  زاین  دروم   DLC360 لدم  PCM تراک دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001477000057 زاین :  هرامش 

ناوریش قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
طابترا اسر  زاسهب  هدنزاس  عجرم   BACCO یتراجت مان   PCM لدم یتارباخم  متسیس  اتید  مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنیامن اضما  رهم و  لیمکت و  ار  تسویپ  دانسا  دیاب  امازلا  ناگدنهدداهنشیپ  .دشابیم  یراذگتمیق  رد  تدحو  تهج  افرص  هدش  رکذ  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  اهنآ  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دننک .  یراذگراب  هناماس  رد  ددجمو 

9465115389 یتسپ :  دک  ناوریش ،  ناچوق .  هداج  رتمولیک 12  ناوریش ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36343546-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36343550-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلاناکرک یلاناکرک   7272 یشکلباک   یشکلباک تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا حرط   حرط ناونع : : ناونع 8888

هاگورین هاگورین زاین   زاین دروم   دروم   DLC360DLC360 لدم   لدم   PCMPCM  تراک تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989
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( هر  ) یدرجورب یمظعلا  هلا  هیآ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

STM-1 کی تنرتنیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درجورب ناتسرهش  رد  یروضح  ینابیتشپ  هاگشناد -  رد  لیوحت  پاکب -  ییویدار  کنیل  اب  یرون  ربیف  رتسب  یور  رب 

1101004268000031 زاین :  هرامش 
( هر  ) یدرجورب یمظعلا  هلا  هیآ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ایرآ تباث  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  دودحمان  مجح   MB 310-1 دناب یانهپ  یللملا  نیب  تنرتنیا  سیورس  الاک :  مان 
نیسکا

تیاباگم 1 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تخادرپ  لباق  هزور  ینامز 25  هزاب  رد  هطوبرم  دحاو  دات  زادعب  روتکاف  غلبم  ددرگ ، تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  یعاجش  یاقآ  هرامش 09166620146  اب  زاین  تروص  رد  دشاب  یم  هاگشناد  رد  لیوحت  دشابیم و  هدنشورف  هدهع  رب  اه  هنیزه  هیلک 

6919969411 یتسپ :  دک  یتسپ 167 ،  قودنص  دابآ  مرخ  درجورب  هداج   رتمولیک 3 درجورب - درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42468320-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42468223-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  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 12 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پاکب پاکب ییویدار   ییویدار کنیل   کنیل اباب   یرون   یرون ربیف   ربیف رتسب   رتسب یور   یور ربرب     STM- 1STM- 1 کیکی   تنرتنیا   تنرتنیا ناونع : : ناونع 9090

هعلاطم هعلاطم یلدنص   یلدنص نادرگ -  -  نادرگ یلدنص   یلدنص هنایار -  -  هنایار سیک   سیک هفرط -  -  هفرط کیکی     MDFMDF  هناخباتک هناخباتک هسفق   هسفق ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیاف ساسارب  اقیقد  هاشنامرک // اهالاک  لیوحت  لحم  / .دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  راب  لمح  هنیزه  // دشاب یم  یدقن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب تسویپ 

1101005388000008 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یسودق یدنرم  یلع  یلعسابع  هدننک  هضرع  عجرم  ناراک  طیحم  یتراجت  مان   MKG1 لدم  220x85x30 cm زیاس هفرط  کی   MDF هناخباتک هسفق  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
یسودق یدنرم  یلع  یلعسابع  هدننک  هضرع  عجرم  ناراک  طیحم  یتراجت  مان   MKG2 لدم  220x85x60 cm زیاس هفرط  ود   MDF هناخباتک هسفق  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

یسودق یدنرم  یلع  یلعسابع  هدننک  هضرع  عجرم  ناراک  طیحم  یتراجت  مان   MKT لدم  180x75x120 cm زیاس هرفن  هداس 4   MDF هعلاطم زیم  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

ناریا سرادم  تازیهجت  یتراجت  مان  مرچ  هاگنمیشن  سنج  یتشپ  نودب  لدم  نادرگ  یلدنص  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
ناریا سرادم  تازیهجت  یتراجت  مان  مرچ  هاگنمیشن  اب  یبوچ  سنج   S 1 لدم هعلاطم  یلدنص  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

ارآ طیحم  هدننک  هضرع  عجرم   RF200001 لدم  cm 70 عافترا  50x50 cm داعبا وشک  هاتوک 3  لیاف  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
ینسح روصنم   ADSL LAN410 لدم  Mb 16-2 لاقتنا تعرس   wired هنایار مدوم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

رهلک همطاف  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  سکوب  رکیپسا  یتراجت  مان   SF-PAB-4-80 HM لدم یتوص  متسیس  وگ  دنلب  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
نایدارمریپ نارهم  هدننک  هضرع  عجرم  ادنویه  یتراجت  مان   W2-310U لدم راد  نیباک  مرگو  درس  هتلاح  ود  نکدرسبآ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/20 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714617134 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یمومع  هناخباتک  لک  هرادا  یتایلام .  هرادا  یوربور  یماما - یفطصم  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38214931-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38214931-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زا 112 ھحفص 65 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uy33bl9kggj4d?user=37505&ntc=5632288
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5632288?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/38/س یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

qazvin.tci.ir :: عبنم تعاس 15عبنم ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر دروارب 475.250.000  غلبم  هب  یمرک  دهش  یرون 12  وفاک  تلاسر  زکرم  هعسوت  حرط  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نیوزق تارباخم  یداتس  نامتخاس  نیوزق  یامیس  ادص و  نامتخاس  یقرش  علض  نایزورون  نابایخ  یللملا  نیب  هاگشناد  راولب  یاهتنا  نیوزق   :: 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

یوضر ناسارخ  ناتسا  فاوخ  ناتسرهش  یتسیزهب  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاناک تسویپ 16  کرادم  اب  قبطنم  اقیقد   NVR هاگتسد ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030491000012 زاین :  هرامش 

فاوخ ناتسرهش  یتسیزهب  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نما هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  تاروگیز  نیرفآ  نما  هدنزاس  عجرم  سکمداپ  یتراجت  مان   ZNR32-16P لدم  NVR هکبش تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

تاروگیز نیرفآ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/09 زاین :  خیرات 
فاوخ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

فاوخ ناتسرهش  رد  لیوحت   - زور تدم 10  فرظ  یدقن  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9561747668 یتسپ :  دک  فاوخ ،  ناتسرهش  فاوخ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54223037-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54223037-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکرم زکرم هعسوت   هعسوت حرط   حرط هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9292

NVRNVR هکبش   هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 9393
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نالیگ زکرم  یامیس  ادص و   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632427 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  اب  ازخا 1403  اب  تسویپ  حرشب  یرون  ربیف  هکبش  تراک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001645000042 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
مشق نایرآ  داگراساپ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   P2000 لدم یرون  ربیف  هکبش  تراک  الاک :  مان 

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

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هداد  تمیق  تسویپ  حرشب  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4185713111 یتسپ :  دک  نالیگ ،  زکرم  یامیس  ادص و  - تلاسر نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33827001-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33827007-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروصنیاریغ رد   - یتسویپ لیاف  هب  دوش  عوجر  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  ملق  اعمج....و 10  یتبرش  مخت  - ریشکاخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تروص 

1101092544001051 زاین :  هرامش 
نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یدبع تمالس  هعرزم  هدننک  هضرع  عجرم  یدبع  تمالس  هعرزم  یتراجت  مان   g 80 تپ فرظ  یلومعم  ریشکاخ  الاک :  مان 
ددع 5675 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرام دشاب  یم  یمازلا  ینف  داهنشیپ   - یتسویپ لیاف  هب  دوش  عوجر  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  ملق  اعمج....و 10  یتبرش  مخت  - ریشکاخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تروص  تروصنیاریغ  رد.دشاب  یم  یمازلا  الاک 

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

34177087-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا اباب   ازخا  14031403   ازخا اباب   تسویپ   تسویپ حرشب   حرشب یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9494

یلومعم یلومعم ریشکاخ   ریشکاخ ناونع : : ناونع 9595
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ناهفصا ناتسا  یتایلام  روما  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 08 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  یرون  ربیف  لوژام  دروک و  چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اتکی 09335127612 سدنهم  اب  یگنهامه 

هدنشورف اب  رابنا  رد  هیلخت  لمح و 
ربتعم یتکرش  یتناراگ 

1101003543000125 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هکبش مایت  هدننک  هضرع  عجرم   UNICOM یتراجت مان  هکبش   UC-PNL-I-48 لدم یرونربیف  تروپ  ات 48  ینابیتشپ  اب  لوژام  نودب  دنمشوه  لنپ  چپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8147761141 یتسپ :  دک  هپس ،  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222102-031  ، 32222103-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32218214-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف لوژام   لوژام وو   دروک   دروک چپچپ   ناونع : : ناونع 9696
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ناتسا ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

passive هکبش تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000236000015 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  هجوت  یتسویپ  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم .  یتسویپ  کرادم  ساسارب  یراذگ  تمیق  ساسا  - 1

 . دشابیم یتسویپ  کرادم  کالم  دشابیم و  هباشم  دک  یباختنا  یالاک  دک   - 2

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

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

32528027-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

pass ivepass ive هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797
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یروهمج تسایر  داهن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  دادعت و  قباطم  سنارفنک  وئدیو  لوسنک  نیبرود و   ، چیئوس تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004728000214 زاین :  هرامش 

یروهمج تسایر  داهن  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ینف  تاصخشم  دادعت و  قباطم  سنارفنک  وئدیو  لوسنک  نیبرود و   ، چیئوس تازیهجت  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  دشاب  هتشادزینربتعم  همان  تنامض  یتناراگ و   ، دشاب تساوخرد  قبط  اهالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش جرد  هناماس  رد  لک  تمیق  یراذگراب و  امتح  روتکاف  شیپ 

.دشابیم یراک  هامود  هدش  یرادیرخ  یالاک  باسح  هیوست 

1316843311 یتسپ :  دک  رثوک ،  نامتخاس  یبونج  نیدرورف  روتساپ 12  نابایخ  روتساپ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64458061-021  ، 64458090-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66463982-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک وئدیو   وئدیو لوسنک   لوسنک وو   نیبرود   نیبرود  ، ، چیئوس چیئوس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 9898
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5632500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام ود  تخادرپ.ددرگیم  لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  نفلت  زکرم   P تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000237 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نورتیجید هدننک  هضرع  عجرم  نورتیجید  هدنزاس  عجرم   DX لدم  IP لاتیجید و لارتناس  نفلت  زکرم  الاک :  مان 

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

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تخادرپ هیلخت  لمح و  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هاگشهوژپ ) هژورپ  یکشزپنادند ، هدکشناد  بنج  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

IPIP وو   لاتیجید   لاتیجید لارتناس   لارتناس نفلت   نفلت زکرم   زکرم ناونع : : ناونع 9999
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نامرک بونج  یمالسا  داشرا  گنهرف 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   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000149000008 زاین :  هرامش 

نامرک بونج  یمالساداشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 CPU:i7 ram8 gig -hard1 TB -POWER GREEN 500 wat-MOTHER BOARD ASUSH 310 -GRAPHIC :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اهرویارد زودنیو 10 و  بصن  اب  هارمه   gforce 4GIG nci 720 - DVD/RW asus

دک نامرک ،  بونج  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  یندم  دیهش  هناخباتک  بنج  بالقنا  نادیم  تفریج -  نامرک -  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7861683115 یتسپ : 

43318116-034  ، 43318231-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43317006-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یا  هفرح  ینف و  شزومآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 *** تسویپ لیاف  اب  قباطم  هکبش  تازیهجت  دیرخ  تهج *** :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003035000011 زاین :  هرامش 

روشک یا  هفرح  ینف و  شزوما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1345653868 یتسپ :  دک  شوخ ،  شبن  یدازآ -  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66583606-021  ، 66427700-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66583640-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P4P4  هنایار هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 100100

 ***  *** تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : *** *** ناونع 10 110 1
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هاضق هوق  داتس   :: 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   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب  یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط   Fortimanager 400G هاگتسد

1101004813000201 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTINET یتراجت مان  یددع  نتراک 1  یدنب  هتسب  عون   FWB-400D لدم بو  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 
دنمشوه کتارفا  ناروآون  هدننک  هضرع 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم ینف  شخب  داتزا  سپ  یراکزور  تخادرپ 30  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدنشورف  هدهعبرامآزکرمرابنا  برد  لیوحت   - 2

.تسیمازلاربتعم یتناراگو  تکرش  مانب  ابش  باسح  هرامش  یمسرروتکاف  هارمهب  هدوزفا  شزرا  یهاوگ   - 3

1415913111 یتسپ :  دک  هیئاضق ،  هوق  یزکرم  نامتخاس  باجح  نابایخ  شبن  زرواشک   راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63972888-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بوبو یتروف   یتروف لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 102102
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ییافوکش یروآون و  قودنص   :: 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   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

API تروص هب  تنرتنیا  رتسب  رد  هداد  هاگیاپ  هب  یسرتسد  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093596000058 زاین :  هرامش 
ییافوکش یروآون و  قودنص  هدننک :  رازگرب 

راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
تساوخرد 24000 دادعت : 

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

API یتبث هیامرس  تارغت  -API یمسر همانزور  یهگآ  یمامت  -API هتشذگ یلعف و  هریدم  تایه  ءاضعا  -API تکرش هیاپ  تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ مالعا  یداهنشپ  تمیق  قوف  دراوم  تساوخرد  دادعت 24000  یازا  هب 

لیوحت زا  دعب  هتفه  هیوست 3 

1991913111 یتسپ :  دک  کالپ 24 ،  یقرش  دور  هدنیاز  نابایخ  سیدرپ  نابایخ  اردصالم  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42170851-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42170806-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

APIAPI تروص   تروص هبهب   تنرتنیا   تنرتنیا رتسب   رتسب ردرد   هداد   هداد هاگیاپ   هاگیاپ هبهب   یسرتسد   یسرتسد هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 103103
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط زاین  دروم  یالاک  دشابیم )  هباشم  هدش  دراو  یاهدک  ناریا  هیلک   ) هرامش 0134167 یاضاقت  هرامش  هب  رتویپماک  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  تاصخشم 

1101093985003910 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سیمارپ یتراجت  مان   VTrak M610p لدم  TB 16 تیفرظ  SCSI U320 لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1200 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  قبط  زاین  دروم  یالاک  دشابیم )  هباشم  هدش  دراو  یاهدک  ناریا  هیلک   ) هرامش 0134167 یاضاقت  هرامش  هب  رتویپماک  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 104104
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کناب تسپ  یتلود  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5632713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد دوجوم  یتساوخرد  مالقا  ریاس  هکبش و  رتست  رواپ و  لباک  چیئوس و  باه  لباک USB و  رگپاچ LEXMARK و  رنوت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ تسیل 

دشابیم هدنشورف  هدهعب  لاسرا  هنیزه 
1201001549000128 زاین :  هرامش 

کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.دیئامرف لصاح  سامت  یباجم  یاقآ  هرامش 81563061  اب  لاوس  هنوگره  ای  یگنهامه  تهج  - 

.ددرگیم فذح  هدننک  تکرش  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا  مدع  تروص  رد  دشابیم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا 
دیئامرف یراددوخ  یتساوخرد  لدم  دنرب و  زا  ریغ  تمیق  هئارا  زا 

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

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

.دشایم یمازلا  یقاصلا  روتکاف  شیپ  رد  الاک  یمامت  تمیق  زیر  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تبث  لک  تمیق  تروصب  دک  ناریا  کی  بلاق  رد  تمیق  هئارا 

.دشابیم دیئات  دروم  لانیجروا  یالاک  طقف  .ددرگیم  تدوع  یلاسرا  یالاک  دیئات  مدع  تروص  رد  دشابیم  یمازلا  رظن  دروم  دنرب  تیاعر 

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81561114-021  ، 88700070-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -143-5-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجنز یادص   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

s5720 عون زا   huawei چیئوس هاگتسد  نیمات 4  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

ریاس ریاس وو   هکبش   هکبش رتست   رتست وو   رواپ   رواپ لباک   لباک وو   چیئوس   چیئوس باه   باه وو     USBUSB  لباک لباک وو     LEXMARKLEXMARK  رگپاچ رگپاچ رنوت   رنوت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105

s5720s5720 عون   عون زازا     huaweihuawei چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ یراذگ  تمیق  تسویپ  قبط  افطل  ) دشابیم تسویپ  هب  نوتسیک  هکبش و  لباک  لماک  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000088 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناهفصا دیشرف  کیتسالپ  جاسن  یدیلوت  هورگ  یددع  نتراک 75  دیفس   20x0/5 in ینلیپورپ یلپ  نشوب  ییوناز  الاک :  مان 

نتراک 1 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا  143-5-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/06/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم :: 1401/06/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632886 :: هرازه هرازه :: 1401/06/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

S5720 عون زا   Huawei چیئوس هاگتسد  نیمات 4  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریمعت و5631347  ) ناتسا رسارس  تینما  یا و  هکبش  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  ، ینابیتشپ تامدخ 
( هنایار یرادهگن 

هحفص 26) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

ینلیپورپ ینلیپورپ یلپ   یلپ نشوب   نشوب ییوناز   ییوناز نوتسیک -  -  نوتسیک وو   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 107107

S5720S5720 عون   عون زازا     HuaweiHuawei چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد   44 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 108108
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تاپمس5631494 هناماس  هحفص 26)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تینوی5631579 لرتنک  هیهت  هارمه  هب  یزوک 041  لنپ  لرتنک  یزاسزاب  تایلمع  ماجنا  هحفص 35) - یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

اب5631798 کیسالک  Z4 تقرس مالعا  لنپ  هکبش  لباک  اب 2  دراه  نژیو 4  کیاه  لاناک  رآ 32  یو  نا 
هراک هدننک 2  نفلت 

هحفص 97) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

متسیس5631800 کرتشم  مالقا  تاعالطا  کناب  یرادهگن  یزاس و  هدایپ  یحارط ،  " ینف تامدخ  حرش 
" یرگ همیب  یاه 

هحفص 26) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکینورتکلا5631808 ویشرآ  عماج  رازفا  مرن  و   ، یزاسرهش عماج  هحفص 26)متسیس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یقرش5632315 ناجیابررآ  ناتسا  زیربت _   SC1, SC2 زکارم ییف  یاه  هلاس  لرتیک  یاهمتسیسسسکا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 91) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یناشنشتآ5632347 راهم  تایلمع  یهدنامرف  هناماس ی  صوصخ  رد  ینابیتشپ  هحفص 26)هعسوت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یهاگشناد5632402 نویساموتا  رازفا  مرن  هحفص 26)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هار5632488 بصن و  راپاچ و  کینورتکلا  تسپ  زا  لماع  متسیس  رازفا و  مرن  هیال  ینابیتشپ  تامدخ 
راپاچ لیمیا  دیدج  هخسن  یزادنا 

هحفص 26) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتایلمع5632541 فارگ  هناماس  ینابیتشپ  هحفص 26)هعسوت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگید ملق  هارمه 9  هب  هطوبرم  تاخیضوت  یتسویپ و  دیرخ  تساوخرد  قباطم  یگنر  نلاس  لخاد   LED رگشیامن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001609002014 زاین :  هرامش 

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رادافو یالاک  ناوخا  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   P16 لدم  LED رگشیامن الاک :  مان 

ددع 49 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک زور   60 هیوست یمازلا -  تیلاعف  هناورپ  روتکاف و  شیپ  هیارا  هدننک -  نیمات  هدهعب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

P16P16 لدم   لدم   LEDLED  رگشیامن رگشیامن ناونع : : ناونع 109109

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

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

زا 112 ھحفص 79 
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ناتسرال یزاسرهش  هار 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 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزیناولاگ لیردراگ  هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003362000162 زاین :  هرامش 

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایسآ لیفورپ  لیدنب   kg 47 نزو  mm 3 تماخض  m 4/17 لوط هایس  لیردراگ  یدالوف  یلاخ  وت  لیفورپ  الاک :  مان 

هخاش 1 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431813986 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  نامداد  رتکد  راولب  دیدج  رهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52251631-071  ، 52241160-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52247812-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هچیلچ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5631154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کالپ لور  چیپ و  اب  ییولیک  یکیتسال 8.5  درادناتسا  ریگ  تعرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005916000012 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  هچیلچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تراپ  ربون   cm 5 عافترا  90x33 cm داعبا درز  گنر  ینلیتا  یلپ  دناپماک  سنج  ینابایخ  ریگ  تعرس  الاک :  مان 

ددع 14 دادعت : 
1401/06/09 زاین :  خیرات 

ناسراف رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8867188679 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  ادهش  نابایخ  هچیلچ  ناسراف ،  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33268400-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33268020-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هزیناولاگ هزیناولاگ لیردراگ   لیردراگ هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10

کالپ کالپ لور   لور وو   چیپ   چیپ اباب   ییولیک   ییولیک   8 .58.5 یکیتسال   یکیتسال درادناتسا   درادناتسا ریگ   ریگ تعرس   تعرس ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

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

زا 112 ھحفص 80 
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ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 09 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتراظن نیبرود  لکد  بصن  دیرخ و  یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003273000121 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/16 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسا ،  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  ناتسا  یسدنهم  ماظن  نامزاس  بنج  رادهار  نابایخ  وجرنه  راولب  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4514937183 یتسپ : 

33772027-024  ، 33462371-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33462363-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارفاب یرادرهش   :: 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   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5631283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

15cm تماخض لودج 50*50  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095338000018 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نارفاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ینتب تاعطق  دیلوت  ینواعت 907  هدننک  هضرع  عجرم   cm 15 تماخض  50x50 cm داعبا ینامیس  لودج  الاک :  مان 

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

نیئان رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  رب  نآرب  دازام  رادیرخ و  هدهع  هب  هیلخت  ات  یریگراب  لحم  زا  150km هلصاف ات  راب  لمح.دشاب  یم  هدنسورف  هدهعرب  لحم  رد  یریگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ 

8399119544 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  ادهش  راولب  نارفاب  رهش  نیئان  ناتسرهش  ناهفصا  ناتسا  نیئان ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46242424-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46242424-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتراظن یتراظن نیبرود   نیبرود لکد   لکد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

1515 cmcm  تماخض تماخض   5050 ** 5050 لودج   لودج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113

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

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

زا 112 ھحفص 81 
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اضیب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر نویلیم  غلبم 80 هب  یشک  طخ  تهج  یکیفارت  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005028000002 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  لاباره )  اضیب (  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناویژ شقن  ابید  هدننک  هضرع  عجرم  ناویژ  شقن  ابید  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 250 هکشب تسالپومرت  دیفس  یئزج  کت  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

هکشب 113 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

ءاضیب رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7363118995 یتسپ :  دک  (ع ، ) نیسح ماما  راولب  اضیب  رهش  ءاضیب ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36782197-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36782195-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادهاز یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم تسویپ  ینف  تاصخشم  حرط و  لیم و  قرو 2.5  اب  یرتم  یهجو 6  هزیناولاگ 8  هیاپ  بختنم و  حرط  اب  یرون  ناملا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093139000021 زاین :  هرامش 

نادهاز یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یمرگرس رنه و  قالخ ، یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ناملا 30 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهعب  ( اه تلوب  بصن  زج  هب   ) یرادرب هرهب  هلحرم  ات  ینمیا  ، ناکسا ، لیقثرج ، ربالاب ، لقن لمح و  ، یریگراب یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا رودقم  تاررقم  بسح  یکناب  ربتعم  نیمضت  نیمات  تروص  رد  دادرارق و  دقع  اب  طونم  تخادرپ  شیپ  تخادرپ 

9816845191 یتسپ :  دک  یرهش ،  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  ملعم 8 _  ملعم _  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33435050-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33425170-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لایر لایر نویلیم   نویلیم 8080 غلبم   غلبم هبهب   یشک   یشک طخطخ   تهج   تهج یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14

لیم لیم   2 .52 .5 قرو   قرو اباب   یرتم   یرتم   66 یهجو   یهجو   88 هزیناولاگ   هزیناولاگ هیاپ   هیاپ وو   بختنم   بختنم حرط   حرط اباب   یرون   یرون ناملا   ناملا ناونع : : ناونع 115115

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنواهن یرادرهش   :: 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 15 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  ربارب  یرهش  نورد  شیاپ  لرتنک و  یاهنیبرود  بصن  نیمات و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050001000033 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  دنواهن  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

دنواهن رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ مالعتسا  ربارب  یرهش  نورد  شیاپ  لرتنک و  یاهنیبرود  بصن  نیمات و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6591913958 یتسپ :  دک  یزوریپ ،  نابایخ  - دنواهن دنواهن ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33237445-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33233995-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاحمراهچ و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینمیا تازیهجت  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001159000086 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/06/13 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8817653449 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  یوربور  تارادا - عمتجم  یناقلاط - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224485-038  ، 32244854-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32250997-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش نورد   نورد شیاپ   شیاپ وو   لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود بصن   بصن وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1161 16

ینمیا ینمیا تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1171 17
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یبونج ناسارخ  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5631958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط   - سبط هاگدورف  یزاورپ -  حوطس  ییانشور  لرتنک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004800000005 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهم یاقآ  هرامش 09131565788  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد  دشاب  هباشم  یهاگدورف -  راک  هقباس  یاراد  دیاب  راکنامیپ  تسویپ -  لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامرف لصاح  سامت  ینامز 

9716181314 یتسپ :  دک  دنجریب ،  یللملا  نیب  هاگدورف  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32314675-056  ، 32316961-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32313725-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درالم یرادرهش   :: 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   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف قباطم  لماک ) راتشون  اب  ددع  لحم 3  ره  رد  رهش  حطس  زا  هطقن  رد 8  بصن   ) یرارطضا ناکسا  یامنهار  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101005036000075 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  درالم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 24 دادعت : 

1401/06/22 زاین :  خیرات 
درالم رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لایر  رثکادح 2.400.000.000  ینوناق  تاروسک  هدوزفا و  شزرا  رب  تایلام  باستحا  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یلاتیجید  ءاضما  رهم و  تسیاب  یم  ءاهب  مالعتسا  هگرب  دانسا و  هیلک  انمض 

3161949978 یتسپ :  دک  درالم ،  یرادرهش  ص ، )  ) مرکا لوسر  راولب  درالم ، نارهت ، ناتسا  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65161001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65153801-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط  - - سبط سبط هاگدورف   هاگدورف یزاورپ -  -  یزاورپ حوطس   حوطس ییانشور   ییانشور لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 118118

یرارطضا یرارطضا ناکسا   ناکسا یامنهار   یامنهار ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1191 19
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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   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5632106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ ناتسا  رد  یا  هداج  یمومع  لقن  لمح و  تراظن  لرتنک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000074 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/03/07 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

یبونج ناسارخ  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هشیبرس ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  رد  ینمیا  مئالع  یرادهگن  بصن و  روما  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030390000005 زاین :  هرامش 

هشیبرس یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

هشیبرس رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9741654946 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  بنج  هشیبرس -  هشیبرس ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32663803-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32663804-056 :: 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 ردرد   یایا   هداج   هداج یمومع   یمومع لقن   لقن وو   لمح   لمح تراظن   تراظن وو   لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 120120

هشیبرس هشیبرس ناتسرهش   ناتسرهش یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح ردرد   ینمیا   ینمیا مئالع   مئالع یرادهگن   یرادهگن وو   بصن   بصن روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 12 112 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  یمومع و  لقن  لمح و  تراظن  لرتنک و  حرط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000255 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش نیهاش  یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل و اب  قباطم  یرهش ) زبس  یاضف  لیسم و  هیشاح  هار  هدایپ  هخرچود و  ریسم   ) یکراپ ییانشور  هکبش  یارجا  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم 

1101094734000201 زاین :  هرامش 
رهش نیهاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/06/26 زاین :  خیرات 
همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدومن اضما  رهم و  لیمکت و  ار  اه  تسویپ  مئامض و  مالعتسا و  یهگآ  ، هناماسرد هژورپ  لک  یداهنشیپ  غلبم  تبث  نمض  دنفلکم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یم  لطاب  ار  هدش  هئارا  داهنشیپ  ، کرادم یراذگراب  مدع.دنیامن  مادقا  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  هطوبرم  یاه  لیاف  یراذگراب  هب  تبسن  سپسو 

8316613111 یتسپ :  دک  رهش ،  نیهاش  یرادرهش  ، هیمطاف نادیم  ، ینیمخ ماما  راولب  ، رهش نیهاش  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45225200-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45226989-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناردنزام ناتسا   ناتسا یایا   هداج   هداج وو   یمومع   یمومع لقن   لقن وو   لمح   لمح تراظن   تراظن وو   لرتنک   لرتنک حرط   حرط ناونع : : ناونع 122122

یکراپ یکراپ ییانشور   ییانشور هکبش   هکبش یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 123123

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   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12/30هرامش  - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 12/30عبنم  - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632363 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/06/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سوت 1 لصفنم  هیحان  حطس  رباعم  یروحم  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

05131296223 :: نفلت :: 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   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12:30هرامش  - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 12:30عبنم  - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632367 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/06/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سوت 1 لصفنم  هیحان  حطس  رباعم  یضرع  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

رباعم رباعم یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 124124

حطس حطس رباعم   رباعم یضرع   یضرع یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 125125

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   :: 1401/06/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12/30هرامش  - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 12/30عبنم  - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632368 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/06/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سوت 1 لصفنم  هیحان  حطس  رباعم  یکیفارت  تازیهجت  بصن  ریمعت و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیرمث 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   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632539 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش رباعم  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090672000009 زاین :  هرامش 

نیرمث یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یدمرس اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  یتراجت  مان   cm 60 زیاس یهجو  هس  لکش  یراطخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/06/17 زاین :  خیرات 

یدمرس اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  یتراجت  مان   cm 60 زیاس هریاد  لکش  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/06/17 زاین :  خیرات 
یدمرس اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  یتراجت  مان   60x60 cm زیاس عبرم  لکش  یرابخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/06/17 زاین :  خیرات 

یدمرس اضردمحم  هدننک  هضرع  عجرم  یگدننار  ییامنهار و  ولبات  یتراجت  مان   m^2 1 زیاس عبرم  لکش  یتاعالطا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/06/17 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ... لمح و یبناج  هنیزه  اب  لایر  غلبم 134/000/000 فقس  ات  یرهش  رباعم  ولبات  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5637113139 یتسپ :  دک  نیرمث ،  رهش  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33936252-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33936252-045 :: 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 یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   ریمعت   ریمعت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 126126

یرهش یرهش رباعم   رباعم ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 127127
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ناهفصا ناتسا  یزاسرهش  هار 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 19 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه لپ  ) لگدیبو نارآ  یدنبرمک  لیمکت  ، دابآ مساق  – دابآ نیسح  ، ناشاک – کزرب ، ناشاک – دورداب یاهروحم  یسرجوین  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناشاک - دابآدیزوبا ، ناشاک – هرخف (، دابآ شون 

1101003444000051 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
لگدیب نارآ و  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8169859471 یتسپ :  دک  دابآ ،  تداعس  نابایخ  ناهفصا -  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36681068-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36699681-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاهروحم یاهروحم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یراجاغآ یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  قبط  هسام ) ینتب و  لودج  ) حلاصم دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094629000035 زاین :  هرامش 

یراجاغآ یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناتسزوخ نتب  داینب  هدننک  هضرع  عجرم  ینت  یدنب  هتسب  دقاف  هتسکش  هسام  الاک :  مان 

نت 1305 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

ناتسزوخ نتب  داینب  هدننک  هضرع  عجرم   cm 15 تماخض  cm 30 عافترا  cm 50 لوط یلومعم  ینتب  لودج  الاک :  مان 
ددع 5881 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
یراجاغآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دوشیمن هداد  رثا  بیترت  رتالاب  داهنشیپ  هب  دشاب  یم  لایر  نویلیم  جنپ  یس و  دصتفه و  درایلیم و  ود  دیرخ 2،735،000،000  رابتعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یرازگراب  اضما و  رهم و  تکرش  دانسا  کرادم و  هارمه  هب  تمیق  داهنشیپ  مرف  یتسویپ و  مالعتسا 

6371783117 یتسپ :  دک  دهاش ،  نابایخ  یراجاغآ  ناتسرهش  ناتسزوخ  ناتسا  یراجاغآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52663030-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52663031-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط هسام ) ) هسام وو   ینتب   ینتب لودج   لودج )) حلاصم حلاصم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 129129

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجیردهق یرادرهش   :: 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 12 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5632726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق تسویپ  هنومن  قبط  موینیمولآ  سنج  اب  تناس  هزادنا 10*22  رد  هدش  تسویپ  هنومن  قبط  رهش  حطس  رد  یتسپ  دک  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بصن تخاس و 

1101096234000006 زاین :  هرامش 
ناجیردهق یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  سوط  ظفاحم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   15x17 cm زیاس هزیناولاگ  قرو  سنج  یرادرهش  یزاسون  یتسپ و  دک  یناسر  عالطا  ولبات  الاک :  مان 
سوط ظفاحم  هدننک 
ددع 10000 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8461733111 یتسپ :  دک  یرادرهش ، -  نادیم  ناجیردهق  ناهفصا -  ناجروالف ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37502702-031  ، 37502700-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37502701-031 :: 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   88 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهش رهش حطس   حطس ردرد   یتسپدک   یتسپدک ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 130130

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش   :: 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   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  کیتاموتا  یقرب  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001190000047 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زیورآ هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   HOLUX لدم  1/50x2/25 m زیاس  mm 10 تماخض تیروکس  هشیش  رد  رود  میرف  اب  هارمه  کیتاموتا  یقرب  رد  الاک :  مان 

ناسارخ زیورآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناسارخ 
ددع 5 دادعت : 

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

تسویپ تاصخشم  قبط  کیتاموتا  یقرب  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173756819 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  خ  الاب -   غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36276006-031  ، 36273011-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36272228-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  ساسا  رب  تاقحلم  هیلک  روتارپاوا و  اب  رکناد  کیتاموتا  برد  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000448 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راد ندعم  یاقآ  یگنهامه 09123966640  نفلت  .تسا  یمازلا  داتس  هناماس  رد  یراذگراب  دیدزاب و  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84184916-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: 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

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط کیتاموتا   کیتاموتا یقرب   یقرب برد   برد ناونع : : ناونع 131131

تسویپ تسویپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش ساسا   ساسا ربرب   تاقحلم   تاقحلم هیلک   هیلک وو   روتارپاوا   روتارپاوا اباب   رکناد   رکناد کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 132132

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دراهتشا هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5631736 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات انمض  تسویپ  کرادم  قبط  اقیقد  گنیکراپ  یدورو  یقرب  هرکرک  تخاس  اب  هارمه  نامتخاس  یزاسون  یزاسزاب و  ، تاریمعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب زربلا  ناتسا  رد  رقتسم  دیاب  امتح  هدننک 

1101091470000002 زاین :  هرامش 
دراهتشا هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
دراهتشا رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات انمض  تسویپ  کرادم  رد  هدش  رکذ  دراوم  قبط  اقیقد  گنیکراپ  یدورو  یقرب  هرکرک  تخاس  اب  هارمه  نامتخاس  یزاسون  یزاسزاب و  ، تاریمعت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب زربلا  ناتسا  رد  رقتسم  دیاب  امتح  هدننک 

3187185899 یتسپ :  دک  یناطلس ،  دیهش  نادیم  دراهتشا  ناتسرهش  زربلا  ناتسا  دراهتشا ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37724179-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37724225-026 :: 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

گنیکراپ گنیکراپ یدورو   یدورو یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک تخاس   تخاس اباب   هارمه   هارمه نامتخاس   نامتخاس یزاسون   یزاسون وو   یزاسزاب   یزاسزاب ،، تاریمعت تاریمعت ناونع : : ناونع 133133

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  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   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یمازلا  دیدزاب  داعبا 1/30*2/50- هب  تالآ  قاری  لفق و  گنر و  اب  هارمه  ینهآ  ینوئدراکآ  برد  بصن  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005485000034 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زیدنرم تیاده  ناملبمو  هتخاس  شیپ  هرجنپ  برد و  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  داعبا  ینهآ  هتخاس  شیپ  رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/06/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشابیم هباشم  دک  ناریا  - دشابیم یمازلا  دیدزاب  داعبا 1/30*2/50- هب  تالآ  قاری  لفق و  گنر و  اب  هارمه  ینهآ  ینوئدراکآ  برد  بصن  تخاس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدازیلع یاقآ  اب 60982600  یگنهامه  - روتکاف هئارا  راک و  لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 10 

 : یتسپ دک  نارهت ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  لک  هرادا  اکتا  هاگشورف  بنج  هلال  کراپ  یوربور  یلامش  رگراک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1418673571

60982519-021  ، 60982716-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66923000-021 :: 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

تالآ تالآ قاری   قاری وو   لفق   لفق وو   گنر   گنر اباب   هارمه   هارمه ینهآ   ینهآ ینوئدراکآ   ینوئدراکآ برد   برد بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 134134

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/06/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داهنشیپ / دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تاصخشم  / دشاب یم  هباشم  هدش  تبث  دک  ناریا  / ددع دادعت 4  هب  دنبهار  ملق   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  تسویپ  قباطم  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و 

1101092179000651 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

داگراساپ تعنص  دادماب  هدننک  هضرع  عجرم   MAKIM یتراجت مان   T لدم گنیکراپ  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/06/24 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ / دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ  / .دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دوش / هعلاطم  تسویپ  رد  هصقانم  رد  تکرش  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یردیح 53182530-061 میرم  : سانشراک هرامش  دوش / هعلاطم  هصقانم  رد  تکرش  طیارش  اه و 

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53182362-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: 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

داهنشیپ داهنشیپ // دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک تاصخشم   تاصخشم // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم هدش   هدش تبث   تبث دکدک   ناریا   ناریا // ددع ددع   44 دادعت   دادعت هبهب   دنبهار   دنبهار ملق   ملق   11 ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ هئارا   هئارا تسویپ   تسویپ قباطم   قباطم ازجم   ازجم تروص   تروص هبهب   یلام   یلام وو   ینف   ینف

135135
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: 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   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرش ناجیابررآ  ناتسا  زیربت _   SC1, SC2 زکارم ییف  یاه  هلاس  لرتیک  سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000926 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شیاپ ازنه  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   2D-ACC لدم لرتنک  سسکا  اب  هارمه  زیمت  قاتا  رد  ود  کالرتنیا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ماگنه هک  دنشابیم  تمیق  هئارا  هب  زاجم  ییاه  تکرش  ، تسویپ لیاف  رد  طباوض  ینف و  تاصخشم   . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم رظان  دیئات  زا  سپ  هام  هس  ات  تخادرپ  ، دنیامن یراذگراب  ار  ینمیا  تیحالص  نعت  همانیهاوگ  هناماس و  کرادم  تمیق ،  داهنشیپ 

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

33292950-041  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

ناردنزام ناتسا  تاکرمگ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632515 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد 2.84 مافوزیا 2.20 فا  ید  ما  یلیر  برد  بصن  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003387000007 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  تاکرمگ  هدننک :  رازگرب 
رد 2.84 مافوزیا 2.20 فا  ید  ما  یلیر  برد  بصن  تخاس و  - 

یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 
هگنل  1 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  اب  لمح  بصن و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4651795155 یتسپ :  دک  ردنب ،  نادیم  شبن  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52330784-011  ، 52331955-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52330293-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش یقرش ناجیابررآ   ناجیابررآ ناتسا   ناتسا زیربت _  _  زیربت   SC1 ,  SC2SC1 ,  SC2 زکارم   زکارم ییف   ییف یاه   یاه هلاس   هلاس لرتیک   لرتیک سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 136136

2 .842 ردرد  84. 2 .202 .20 مافوزیا   مافوزیا فافا   یدید   ماما   یلیر   یلیر برد   برد بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 137137
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( هر  ) یدرجورب یمظعلا  هلا  هیآ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع تیگ 2  یارب  تاقلعتم  ددرت و  تبث  هاگتسد  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع تاقلعتم 2  مامت  رادروتوم و   T107 یمرها هس  یا  هلیم  تیگ  - 2

1101004268000033 زاین :  هرامش 
( هر  ) یدرجورب یمظعلا  هلا  هیآ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

JDN-TS870- لدم ددرت  رامآ  تبث  دارفا و  جورخ  دورو و  لرتنک  دربراک  یکینورتکلا  مزیناکم  ینارون  هلیم  اب  یا  هروک  گنر  اب  ینهآ  هندب  هخاش  هس  تیگ  الاک :  مان 
یسوط ریصن  هجاوخ  یهاگشناد  داهج  هدننک  هضرع  عجرم   IO

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تخادرپ  لباق  هزور  ینامز 25  هزاب  رد  هطوبرم  دحاو  دات  زادعب  روتکاف  غلبم  ددرگ ، تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  یعاجش  یاقآ  هرامش 09166620146  اب  زاین  تروص  رد  دشاب  یم  هاگشناد  رد  لیوحت  دشابیم و  هدنشورف  هدهع  رب  اه  هنیزه  هیلک 

6919969411 یتسپ :  دک  یتسپ 167 ،  قودنص  دابآ  مرخ  درجورب  هداج   رتمولیک 3 درجورب - درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42468320-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42468223-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ددع ددع   22 تاقلعتم   تاقلعتم مامت   مامت وو   رادروتوم   رادروتوم   T 107T107  یمرها یمرها هسهس   یایا   هلیم   هلیم تیگ   تیگ - - 22 ددع   ددع   22 تیگ   تیگ یارب   یارب تاقلعتم   تاقلعتم وو   ددرت   ددرت تبث   تبث هاگتسد   هاگتسد -- 11 ناونع : : ناونع 138138

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 09 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتراظن نیبرود  تیاس  هس  یزادنا  هار  بصن و  یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003273000120 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

تیاس 1 دادعت : 
1401/06/16 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسا ،  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  ناتسا  یسدنهم  ماظن  نامزاس  بنج  رادهار  نابایخ  وجرنه  راولب  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4514937183 یتسپ : 

33772027-024  ، 33462371-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33462363-024 :: 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

دهاش هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5631371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  هاگتسد  یزادنا 11  هار  بصن و  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094209000132 زاین :  هرامش 

دهاش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه نارظان  نابدید  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  دنمشوه  نارظان  نابدید  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  لدم 1230   IP DAHUA هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

زربلا
ددع 11 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3319118651 یتسپ :  دک  دهاش ،  هاگشناد  ینیمخ - ماما  مرح  یوربور  سراف -  جیلخ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51215075-021  ، 51213550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51213546-021 :: 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

یتراظن یتراظن نیبرود   نیبرود تیاس   تیاس هسهس   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یاهب   یاهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 139139

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   1 11 1 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 140140

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

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

زا 112 ھحفص 98 
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هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(2 هقطنم ) نیبرود بصن  لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000169 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 290 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت کناب  تسپ  ود  هقطنم  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش  لباک  اب 2  دراه  نژیو 4  کیاه  لاناک  رآ 32  یو  نا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هراک هدننک 2  نفلت  اب  کیسالک  Z4 تقرس مالعا  لنپ 

1201001632000029 زاین :  هرامش 
نارهت کناب  تسپ  ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هناماس رد  تسویپ  روتکاف  زوجب  تسین  لوبق  لباق  ریغ  لقنو و  لمح  هنیزه  چیه  یتنراگ و  یاراد  لیوحت و  لحم  رد  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  2 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوشیم هیوست  یراک  هتفه  کی  لیوحت  زا  دعب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713597 یتسپ :  دک  یدورو 14 ،  هشیدنا  کراپ  یوربور  یتعیرش  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81562633-021  ، 88472185-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88472079-021 :: 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

(( 22 هقطنم هقطنم )) نیبرود نیبرود بصن   بصن لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 141141

هراک هراک   22 هدننک   هدننک نفلت   نفلت اباب   کیسالک   کیسالک Z4Z4  تقرس تقرس مالعا   مالعا لنپ   لنپ هکبش   هکبش لباک   لباک   22 اباب   دراه   دراه   44 نژیو   نژیو کیاه   کیاه لاناک   لاناک   3232 رآرآ   یویو   نانا   ناونع : : ناونع 142142

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

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

زا 112 ھحفص 99 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: 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 15 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز ناتسا   PC زکرم هتسبرادم  نیبرود  متسیس  رورس  یزاس  هنیهب  هعسوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000925 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/06/12 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یوسوم 09194666847 سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج   . دشاب یم  یمازلا  تکرش  یراک  هموزر  یمسر و  همانزور  همانساسا ،  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت 

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

33363800-024  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PCPC  زکرم زکرم هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس رورس   رورس یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 143143

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

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

زا 112 ھحفص 100 
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یزرواشک داهج  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5632260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ - لیاف  ساسا  رب  یتینما  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000148000128 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  هدننک :  رازگرب 
.دشاب یمن  لوبق  لباق  نآ  زا  سپ  غلبم  شیازفا  هنوگچیه  دوب و  دهاوخ  ییاشگزاب  نامز  رد  الاک  دحاو  یمالعا  غلبم  نازیم  طقف  مالعتسا  رد  ندش  هدنرب  کالم  - 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  ددرگ  تمیق  شیازفا  بجوم  هک  هریغ  یدنب و  هتسب  لقن ، لمح و  هنیزه  هنوگره 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنایلاس هدوب و  تخادرپ  لباق  لیوحت  زا  سپ  ازخا 002  دیسر 26/10/1403  رس  خیرات  هب  هنازخ ) دانسا  ) راداهب قاروا  ساسا  رب  حرط  نیا  رابتعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دکناریا  .ددرگ  همیمض  رداص و  زور  خرن  هب  روتکاف  .دشابیم  نامزاس  نیا  هدهع  رب  دیرخ  تردق  ظفح  % 15

4193844884 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  - ناشن شتآ  نابایخ  - گنهرف نادیم  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33407800-013  ، 33320014-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320111-013 :: 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

تخس یس  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  جردنم  مالقا  هب  هجوت  اب  تخس  یس  رهش  یروصت  شیاپ  تازیهچت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005550000005 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  تخس  یس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کینوساناپ یتراجت  مان   WV-CF102ECCW لدم هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/16 زاین :  خیرات 

اند رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7599134184 یتسپ :  دک  تخس ،  یس  یرادرهش  ینیمخ -  ماما  راولب  تخس - یس  رهش  - اند ناتسرهش  اند ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33442330-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442337-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتینما یتینما متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 144144

رهش رهش یروصت   یروصت شیاپ   شیاپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 145145

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

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

زا 112 ھحفص 101 
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجتو فیک   ، نیبرود نابیتشپ  یرتاب  ددع  کی  گیگ  یرومم 128 ددع  کی  D7500 لدم nikon یساکع نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Ramreader لدم نیبرود  یرادهگن  هیاپ  هس   ، نیبرود یرادهگن 

1201003912000426 زاین :  هرامش 
اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
تسیل قبط   1 دادعت : 

1401/06/23 زاین :  خیرات 
اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک زور  تدم 20 هب  لیوحت  زا  دعب  تخادرپ  هاگشناد  لیوحتو  تاصخشم  قبط  نوکین  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53310347-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: 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

یساکع یساکع نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 146146
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/06/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط   0109248002 اضاقت :  هرامش  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف 

1101093985003911 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب  یم  یرابتعا  تخادرپ 

 . دامرفب مالعا  ار  تکرش  یداصتقا  دک  افطل 

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34146955-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 147147
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ناتسلگ ناتسا  نکسم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ تسویپ تسیل  حرش  هب  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003406000019 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
صیخرت وپرهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   QTUM یتراجت مان   E2042 لدم هتسبرادم  نیبرود   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/24 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  یریگرابو  هیلختو  لاسراو  لمح  هنیزه  / تسویپ تسیل  حرش  هب  کرادم  / دشاب یم  یراذگ  تمیق  تهج  افرص  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ بوغرمو یلصا  سنج  / یلصا تنامضو  یتناراگ  یاراد  / ددرگ یم  تخادرپ  کناب  ناسانشراک  داتزا  سپ  الاک  هجو  / دشاب یم 

4916714539 یتسپ :  دک  تلادع 50 ،  شبن  ناروخراهانراولب  ناگرگ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32525015-017  ، 32525010-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32525013-017 :: 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

نامرک ناتسا  رد  جونهک  ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/06/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5632893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریگدزد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093435000003 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  رد  جونهک  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
زربلا دنمشوه  نارظان  نابدید  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  دنمشوه  نارظان  نابدید  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GMK لدم ریگدزد  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

ددع 53 دادعت : 
1401/06/16 زاین :  خیرات 

جونهک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداد تشگرب  الاک  هطوبرم  دحاو  دات  مدع  تروص  رد  - دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه  - دوش لاسرا  روتکاف  شیپ  - تسویپ تسیل  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش لاسرا  تنامض  گرب   - دوشیم

7881713587 یتسپ :  دک  دهاش ،  راولب  یادتبا  جونهک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43202400-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43202400-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

// تسویپ تسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 148148

ریگدزد ریگدزد ناونع : : ناونع 149149
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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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتراظن5631187 نیبرود  لکد  بصن  هحفص 79)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرهش5631447 نورد  شیاپ  لرتنک و  یاهنیبرود  بصن  هحفص 79)نیمات و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ینمیا5631925 تازیهجت  هحفص 79)هیهت  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناتسلگ5632106 ناتسا  رد  یا  هداج  یمومع  لقن  لمح و  تراظن  هحفص 79)لرتنک و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناردنزام5632167 ناتسا  یا  هداج  یمومع و  لقن  لمح و  تراظن  لرتنک و  هحفص 79)حرط  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یورین عیزوت  لاقتنا و  دیلوت  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ریناوت  ) ناریا قرب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5632554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسد روا  چنچ  هطوبرم  یرتاب   bms تافسف و نهآ  مویتیل  یرتاب  تعاس  تاو  ولیک  هارمه 9  هب  -UI2 لماک سا  یپ  وی   UPS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تنیباک هفقو و  نودب 

1201001007000096 زاین :  هرامش 
( ریناوت  ) ناریا قرب  یورین  عیزوت  لاقتنا و  دیلوت   تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تنیباک هفقو و  نودب  یتسد  روا  چنچ  هطوبرم  یرتاب   bms تافسف و نهآ  مویتیل  یرتاب  تعاس  تاو  ولیک  هارمه 9  هب  -UI2 لماک سا  یپ  وی   UPS - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یراک  زور  هیوست 45  دشابیم - یراک  زور  هیوست 45  هنیهب 09355702336-27938787  زادرپراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  یوجاوخ  یاقآ 27935196  هطوبرم  سانشراک 

1435763371 یتسپ :  دک  ریناوت ،  تکرش  یزکرم  نامتخاس  لیزرب -  نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27938450-021  ، 27938231-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88797746-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

bms :: 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

5632554bms تافسف و نهآ  مویتیل  یرتاب  تعاس  تاو  ولیک  هارمه 9  هب  -UI2 لماک سا  یپ  وی   UPS
تنیباک هفقو و  نودب  یتسد  روا  چنچ  هطوبرم  یرتاب 

هحفص 106) )  bmsbms

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " 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

5632699/ تسویپ تسیل  حرش  هب  هحفص 97)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یتسد یتسد روا   روا چنچ   چنچ هطوبرم   هطوبرم یرتاب   یرتاب   bmsbms وو   تافسف   تافسف نهآ   نهآ مویتیل   مویتیل یرتاب   یرتاب تعاس   تعاس تاو   تاو ولیک   ولیک   99 هارمه   هارمه هبهب   -- UI2UI2 لماک   لماک ساسا   یپیپ   ویوی     UPSUPS ناونع : : ناونع
تنیباک تنیباک وو   هفقو   هفقو نودب   نودب

150150
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(( 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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5632397NVR هکبش تحت  زاس  هحفص 45)هریخذ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

قیرح5632331 افطا  متسیس  شیامزآ  تهج  زاین  دروم  لیاسو  هحفص 41)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نزخم5632551 قاتا  ورس و  قاتا  قیرح  افطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  مزاول و  هحفص 41)تازیهجت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " 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

قیرح5631386 ءافطا  یناشن و  شتآ  تازیهجت  هحفص 41)مالعتسا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روشک یتسیزهب  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 09 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یلبمسا  نوز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403000979 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   MKS KABLO یتراجت مان  یرتم  هرقرق   0/75x20 mm^2 عطقم حطس  یسم  یداه  سنج   PVC شکور سنج  ناشفا  قرب  لباک  الاک :  مان 
تعنص هاوگ 

رتم 2500 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

هدازاقآ ارهز  هدننک  هضرع  عجرم   HORING یتراجت مان   QP112 لدم نوز  قیرح 1  مالعا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66709446-021  ، 66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح مالعا   :: 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

قیرح5631181 مالعا  هحفص 41)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5631561 تسیل  قبط  یلبمسا  هحفص 9)نوز  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5631233TL-WR940N لدم کنیل  یپ  یت  تنیوپ  هحفص 45)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5631309 لیاف  قبط  هباشم  دک  ناریا  ، ییویکیبوی ac یرس  Unifi تنیوپ هحفص 45)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یقرش5632315 ناجیابررآ  ناتسا  زیربت _   SC1, SC2 زکارم ییف  یاه  هلاس  لرتیک  یاهمتسیسسسکا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 91) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یلبمسا   یلبمسا نوز   نوز ناونع : : ناونع 151151
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هحفص 97)ریگدزد5632893 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5632331 افطا  متسیس  شیامزآ  تهج  زاین  دروم  لیاسو  هحفص 41)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هحفص 97)ریگدزد5632893 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

یالاک5632094 تاصخشم  / دشاب یم  هباشم  هدش  تبث  دک  ناریا  / ددع دادعت 4  هب  دنبهار  ملق   1
هئارا تسویپ  قباطم  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  / دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد 

.ددرگ

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 91) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راداهب دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک   :: 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   - 1401/06/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5631909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

i2420 لدم کادک  رنکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009030000317 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  راداهب  دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک  هدننک :  رازگرب 
i2420 لدم کادک  رنکسا  - 

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

1401/06/30 زاین :  خیرات 
لمآ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  رادیرخ  نیناوق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یمن  دات  دروم  هباشم  دک  ناریا 

دشاب یم  یمازلا  هدنرب  تکرش  طسوت  هدش  اضما  هماندهعت  هئارا 
دریذپ یم  تروص  ینف  دحاو  دات  رابنا و  هب  الاک  دورو  زا  سپ  تخادرپ 

دشاب یم  یمازلا  تیش  اتید  روتکاف و  شیپ  یراذگراب 

4616163119 یتسپ :  دک  یتسپ 46135878 ،  قودنص  ناتسمچ  هداج  رتمولیک 7  لمآ  ناردنزام  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43132739-011  ، 43132612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43132566-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یهاگشیامزآ5631361 رازفا  مرن  هحفص 26)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5631462 مرن  هحفص 26)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تبث5631600 امد و  رگالاتید  تبث  هاگتسد  - تبوطر امد و  تبث  رگالاتید  ناونع   CD رازفا مرن  هتسب 
تبوطر

هحفص 26) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکینورتکلا5631808 ویشرآ  عماج  رازفا  مرن  و   ، یزاسرهش عماج  هحفص 26)متسیس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5631909i2420 لدم کادک  هحفص 109)رنکسا  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

i2420i2420 لدم   لدم کادک   کادک رنکسا   رنکسا ناونع : : ناونع 152152
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ماخ5632010  DVD و HDMI لباک لیدبت و  دراه و  لباک  هحفص 45)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5632133(DMIS  ) رازفا تخس  هناماس  هحفص 26)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح5632331 افطا  متسیس  شیامزآ  تهج  زاین  دروم  لیاسو  هحفص 41)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یهاگشناد5632402 نویساموتا  رازفا  مرن  هحفص 26)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هار5632488 بصن و  راپاچ و  کینورتکلا  تسپ  زا  لماع  متسیس  رازفا و  مرن  هیال  ینابیتشپ  تامدخ 
راپاچ لیمیا  دیدج  هخسن  یزادنا 

هحفص 26) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیکراپ5631736 یدورو  یقرب  هرکرک  تخاس  اب  هارمه  نامتخاس  یزاسون  یزاسزاب و  ، یاهمتسیستاریمعت یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 91) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " 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

5631461، لاووئدیو لماش   ) کیفارت لرتنک  ریوصت و  شیاپ  زکرم  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  نیمات و  هیهت ، 
 ( لاووئدیو لرتنک  یموینیمولآ و  رچکارتسا  لانیجروا ، هیاپ 

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/06/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5631762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع تسویپ 15  حرش  قباطم  یریوصت  ددرت  لرتنک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000163 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص دادماب  هدننک  هضرع  عجرم   TRUST ONE یتراجت مان   TSG 550 لدم ددرت  لرتنک  تشگنا و  رثا  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

داگراساپ
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/06/15 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  هام  رثکادح 3  هجو  تخادرپ 

تسویپ تاصخشم  قباطم 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  زاوها )  ) نامزاس یاهرابنا  هرادا  ات  هیلخت  لمح و  هنیزه 

 . ددرگ یم  مالعا  دودرم  هدش  هئارا  تمیق  تاصخشم ،  روتکاف و  شیپ  ندوبن  همیمض  تروص  رد 

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

ددرت لرتنک   :: 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

ددرت5631762 لرتنک  تشگنا و  رثا  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هحفص 24)هاگتسد  ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یالاک5632094 تاصخشم  / دشاب یم  هباشم  هدش  تبث  دک  ناریا  / ددع دادعت 4  هب  دنبهار  ملق   1
هئارا تسویپ  قباطم  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  / دشاب یم  تسویپ  یتساوخرد 

.ددرگ

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 91) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک وو   تشگنا   تشگنا رثا   رثا روسنس   روسنس هبهب   زهجم   زهجم بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 153153
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