
140 1140 1 رهم   رهم   22 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   143,360هکس , 000143,360 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   86مهرد ,47086 ,470

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   134,460هکس , 000134,460 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   ,207رالد 100207, سیئوس100 سیئوس کنارف   324,600324,600کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 80هکس ,250 , 00080 ,250 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع234,000234,000رالد ناتسبرع لایر   84,51084,510لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 50هکس , 12 0 , 00050 , 12 0 , وروی000 ژورن307,690307,690وروی ژورن نورک   29,90029,900نورک

رایع رایع   1818 یالط   ,13یالط 104, 00013, 104, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ344,950344,950دنوپ نپاژ نینی   دصکی   222دصکی ,500222 ,500

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
((2626))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 103103))

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

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
https://www.hezarehinfo.net/tenders/172


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

هدرشف شور  هب  یفیک  یبایزرا  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: م م م/0021/1401 یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 12   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر دروآرب 55.669.667.225  نورام - زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  اواف )  ) تاطابترا تاعالطا و  یروآ  نف  ینابیتشپ  تامدخ  ماجنا  هب  طوبرم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمجح  تروصب 

هکبش  یدنب : هتسد 

لایر غلبم 800.000  دانسا  دیرخ  غلبم  لایر -  نیمضت 2.783.500.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

34434068-061 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.iets.mporg.ir www.nisoc.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

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1-1-102 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  راشتنا  زا  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم داصتقا   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هس ود و  قطانم  رهش  حطس   GIS یزیمم و موس  زاف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر رابتعا 13/000/000/000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 364-366  7-36242525 :: 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

(( اواف اواف  ) ) تاطابترا تاطابترا وو   تاعالطا   تاعالطا یروآ   یروآ نفنف   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 11

رهش رهش حطس   حطس   GISGIS وو   یزیمم   یزیمم موس   موس زاف   زاف ناونع : : ناونع 22
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تراک اوآ  نف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5722872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایرتشم هاگشاب  لوپ و  فیک  یاه  سیورس  تامدخ  تفایرد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یکینورتکلا تخادرپ  تامدخ  یرجم  تراک  اوآ  نف  تکرش   :: سردآ سردآ

پآ 09336188620 ستاو   :: نفلت :: a.madadi@fanavacardirنفلت 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

جدننس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ورشیپ  :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722938 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/07/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( رهش کینورتکلا  تامدخ  دنمشوه  هناماس   ) دمآرد یزاسرهش و  هچراپکی  دنمشوه و  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  رارقتسا ، یزاس ، هدایپ  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

نیمضت 2.100.000.000 غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - لایر

یادتبا زاروا  نادیم  دابآ  کرابم  نابایخ  جدننس -  : سردآ هصقانم  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  : رازگ هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
نفلت 08733561835  هیریما  راولب 

یزکرم یرادرهش  تسارح  دحاو  عماج  دجسم  یوربور  ینیمخ  ماما  نابایخ  جدننس  لیوحت :

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 02141934 و  زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.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

نایرتشم نایرتشم هاگشاب   هاگشاب وو   لوپ   لوپ فیک   فیک یاه   یاه سیورس   سیورس تامدخ   تامدخ تفایرد   تفایرد ناونع : : ناونع 33

تامدخ تامدخ دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس  ) ) دمآرد دمآرد وو   یزاسرهش   یزاسرهش هچراپکی   هچراپکی وو   دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت رارقتسا ، ، رارقتسا یزاس ، ، یزاس هدایپ   هدایپ دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع
(( رهش رهش کینورتکلا   کینورتکلا

44
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یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003292000030 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویشرآ ) رازفا  مرن  رد  تاعالطا  دورو  یرادربریوصت و  ( ) 2 زاف ) یناگیاب کرادم  دانسا و  یزاس  هچراپکی  یهدناماس و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یفیک یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: م م/1401/0021 یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش تیاغل  تعاس 1401/6/30  خیرات 8  زا   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
12

nisoc.ir :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723031 :: هرازه هرازه تعاس 10:30دکدک    - 1401/07/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  ینابیتشپ  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نورام  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتایلمع  هزوح  رد  ارجا  لحم 

هام  ماجنا 12  تدم 
لایر دروارب 55.669.667.225 

یداصتقا  دک  یلم و  هسانش  هئارا  اب  یقوقح  تیصخش  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکیتامروفنا  یاه  تکرش  تیحالص  زارحا  یدنب  هبتتر  همانیهاوگ  نتشاد 

لایر  نیمضت 2.783.500.000 
لایر دانسا 800.000  دیرخ 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.nisoc.ir - www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مرن مرن ردرد   تاعالطا   تاعالطا دورو   دورو وو   یرادربریوصت   یرادربریوصت ( ) ( ) 22 زاف زاف )) یناگیاب یناگیاب کرادم   کرادم وو   دانسا   دانسا یزاس   یزاس هچراپکی   هچراپکی وو   یهدناماس   یهدناماس یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
(( ویشرآ ویشرآ رازفا   رازفا

55

تاطابترا تاطابترا وو   تاعالطا   تاعالطا یروآ   یروآ نفنف   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 66
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زاریش تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/022/م ع ب/پ ش یهگآ یهگآ هرامش   راشتناهرامش خیرات  زا  سپ  زور  تدم 6  هب  رثکادح  مان  تبث  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
همانزور رد  یهگآ 

sorc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GOVERNO.comPLETE ددع دیرخ 20  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تکرش یکناب  باسح  هب  زیراو  ای  یکناب  ربتعم  همان  تنامض  تروص  هب  لایر   2/340/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناهفصا زاریش  هداج  رتمولیک 22  زاریش  یناشن  زاریش  تفن  شیالاپ  تکرش   :: سردآ سردآ

یعراز دیجم   07138171289 :: نفلت :: www.sorc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07138215630 :: سکف :: MZ.SORC@GMAIL.COMسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

 , هدرپس ذخا  اب  دیرخ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHP-7600307048-T33 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/07/12هرامش  : ءاضقنا خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5722111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F : GEBHARDT AUTOMATION SYSTEM دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GOVERNO.comPLETEGOVERNO.comPLETE  ددع ددع   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

P/F : GEBHARDT AUTOMATION SYSTEMP/F : GEBHARDT AUTOMATION SYSTEM  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 88
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ناجیابرذآ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   رصعهرامش تعاس 19   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم داصتقا   :: عبنم حبصعبنم تعاس 9   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722941 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10   - 1401/07/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

DCS متسیس تازیهجت  یکدی  مزاول  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   2/300/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  200/000 دیرخ : 

ناجیابرذآ یا  هقطنم  قرب   :: سردآ سردآ

:: 02141934و04131073227 نفلت :: .www.setadiran.ir- www.tavanir.org.ir www.letsنفلت تیاسبو تیاسبو
muporg.ir www.azrec.co.ir www.setadiran.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدش دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ف/1401/3 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن طیارش  دجاو  هدنزاس  یاه  تکرش  یبایزرا  ییاسانش و  هب  مادقا  ( " FMS  ) اه کارتپماد  نیالنآ  گاید  متسیس  یزاس  یموب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.GEGIRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DCSDCS متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یکدی   یکدی مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

اهاه کارتپماد   کارتپماد نیالنآ   نیالنآ گاید   گاید متسیس   متسیس یزاس   یزاس یموب   یموب ناونع : : ناونع 1010
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نارهت رهش  کی  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

20-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشکیهرامش زور  تعاس 16   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 16   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723081 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 14:00   - 1401/07/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

درادناتسا WRC و ساسا  رب  رتمولیک  لوط 120  هب  بالضاف  یروآ  عمج  هکبش  یرتموتدیو  نجل و  هیلخت  یبوریال و  وشتسش و  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  رهش  کی  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش  هدودحم  رد  هرامش 677  هطباض 

لایر  10/765/730/700: دروارب

همانیهاوگ  ای  یروهمج  تسایر  یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  زا  بآ  هتشر  رد  هبتر 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   522/972/000 نیمضت : 

نارهت رهش  کی  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش   :: سردآ سردآ

41934-021 :: نفلت :: -www.setadiran.ir-http://www.nwwirنفلت تیاسبو تیاسبو
-http://iets.mporg.ir- Www.tIww.tpww.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داگراساپ تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 20-1401/ن م یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم هبنشکیعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت هناخراک   PDA TAR رتیمولف هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  لیوحت ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/330/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

داگراساپ تفن  تکرش  یزکرم  هناخریبد  کالپ 37 - هچوک  یاهتنا  یقرش - مود  لحاس  هچوک  یلامش  یرهطم  نابایخ  ایرد -  راولب  دابآ -  تداعس  نارهت -   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بالضاف بالضاف یروآ   یروآ عمج   عمج هکبش   هکبش یرتموئدیو   یرتموئدیو وو   نجل   نجل هیلخت   هیلخت وو   یبوریال   یبوریال وو   وشتسش   وشتسش تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 111 1

رتیمولف رتیمولف هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ودیرخ   ودیرخ ناونع : : ناونع 1212
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093035000029 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن  شتآ  یاه  هاگتسیا  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

سراف جیلخ  یاه  شیامه  نامتخاس  سراپ  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  هیولسع   ، 7511811369 یتسپ :  دک  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  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

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001135000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722265 :: هرازه هرازه :: 1401/07/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت هلاس  هد  شورف  زا  سپ  تامدخ  نیمضت  یکدی و  تاعطق  نیمات  اب  ناگیار  هلاس  هس  طرش  دیق و  یب  یتناراگ  لیوحت و  تست و  لمح  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش 

یوضر  ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
هد شورف  زا  سپ  تامدخ  نیمضت  یکدی و  تاعطق  نیمات  اب  ناگیار  هلاس  هس  طرش  دیق و  یب  یتناراگ  لیوحت و  تست و  لمح  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

هکبش  تازیهجت  هلاس 
56,200,000,000 یلام :  دروآرب 

 4,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,810,000,000 نیمضت :  غلبم 

09:00 تعاس : 1401/08/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یلم کناب  بعش  روما  هرادا  کی  یلامش  رهمگرزب  داجسراواب  دهشم   ، 9187814571 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1313

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414
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دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/5 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/7/11هرامش خیرات 1401/7/2  زا   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم اتعبنم تیاغل 1401/7/19  خیرات 1401/7/11  زا   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یرادا تقو  نایاپ 

5723021 :: هرازه هرازه خروم 1401/07/20دکدک   هبنشراهچ  زور  فلا و ب  تاکاپ   - 1401/07/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/7/24 رد  تاکاپ ج 

USO و زلف 8 + هژورپ   Add Technology تیاس یزادنا 40  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دمحاریوب  هیولیگهک و  هقطنم  ناریا  تارباخم  تکرش  هجو  رد  ینیمضت  کچ  ای  یکناب و  ربتعم  همانتنامض  لایر  نیمضت 321.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هیولیگهک و هقطنم  ناریا  تارباخم  تکرش  مانب  دک 1534  جوسای  هبعش  تارداص  کناب  هرامش 0102574000005  باسح  هب  لایر  غلبم 700.000  دانسا  تمیق 

دمحاریوب 
تسا هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگا  پاچ  هنیزه 

تاکرادت هرادا  دمحاریوب  هیولیگهک و  هقطنم  تارباخم  ناتسلگ 13  نابایخ  جوسای  یناشن  هب  دمحاریوب  هیولیگهک و  هقطنم  ناریا  تارباخم  تکرش   :: سردآ سردآ

07433224555  - 33227100-07433230980 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

07433223119 :: 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

5721844( اواف  ) تاطابترا تاعالطا و  یروآ  نف  ینابیتشپ  تامدخ  یراداماجنا  یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اههار5722865 تیریدم  زکرم  لاو  وئدیو  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  لاتیجیددیرخ ، لاتیجید ولبات   ولبات

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

نایرتشم5722872 هاگشاب  لوپ و  فیک  یاه  سیورس  تامدخ  یراداتفایرد  یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاسرهش و5722938 هچراپکی  دنمشوه و  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  رارقتسا ، یزاس ، هدایپ  دیرخ ،
( رهش کینورتکلا  تامدخ  دنمشوه  هناماس   ) دمآرد

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرون5722969 ربیف  یریوصت و  شیاپ  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
رهش حطس 

هار هار تازیهجت   تازیهجت

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

5722972(2 زاف ) یناگیاب کرادم  دانسا و  یزاس  هچراپکی  یهدناماس و  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
( ویشرآ رازفا  مرن  رد  تاعالطا  دورو  یرادربریوصت و  )

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاطابترا5723031 تاعالطا و  یروآ  نف  ینابیتشپ  تامدخ  یراداماجنا  یرادا نویساموتا   نویساموتا

USOUSO وو   + + 88 زلف   زلف هژورپ   هژورپ   Add TechnologyAdd Technology تیاس   تیاس   4040 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1515
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5723080، نویسادنوف یارجا  یحارط و  لاهروا ، لمح ، یریگراب ، یدنب ، هتسب  ندیچرب ، تایلمع 
هزیناکم گنیکراپ  دحاو  جنپ  یزادنا  هار  بصن و  یزادناراب و 

هار هار تازیهجت   تازیهجت

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

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003740000128 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722865 :: هرازه هرازه :: 1401/07/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اههار  تیریدم  زکرم  لاو  وئدیو  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  دیرخ ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیبدرا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اههار تیریدم  زکرم  لاو  وئدیو  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   611,955,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
10:00 تعاس : 1401/10/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن و  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   ، 5615813531 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اههار اههار تیریدم   تیریدم زکرم   زکرم لاو   لاو وئدیو   وئدیو متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1616
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زیربت هقطنم 8  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094735000015 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722269 :: هرازه هرازه :: 1401/07/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت  تازیهجت  بصنو  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  تشه  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یکیفارت تازیهجت  بصنو  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/10/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زیربت - یقرش ناجیابرذآ  ناریا -  ، 5174643119 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زیربت یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  یبونج ، راز  هلال  شبن  یماظن ، میکح  نادیمو  ناحیروبا  نیبام  یدازآ ، نابایخ 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001001621000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722752 :: هرازه هرازه :: 1401/07/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هر ) ) ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  ییامنهار  یاهولبات  بصن  لمح و  هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هر  ینیمخ  ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هر ) ) ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  ییامنهار  یاهولبات  بصن  لمح و  هیهت ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
145,716,721,389 یلام :  دروآرب 

لایر   7,286,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/10/19 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت بصنو   بصنو هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1717

ییامنهار ییامنهار یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 1818

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mfnauyzgqprw3?user=37505&ntc=5722269
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5722269?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/sckelzd6hr985?user=37505&ntc=5722752
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5722752?code=37505


نیوزق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005084000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722859 :: هرازه هرازه :: 1401/07/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تاقحلم  کرادم و  ریاس  یمومع و  یصوصخ و  ینف ، تاصخشم  قباطم  هر ،)  ) ماما راگدای  هژورپ  ییانشور  متسیس  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیوزق  ناتسا  نیوزق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تاقحلم کرادم و  ریاس  یمومع و  یصوصخ و  ینف ، تاصخشم  قباطم  هر ،)  ) ماما راگدای  هژورپ  ییانشور  متسیس  یارجا  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
..تسویپ 

16,161,364,289 یلام :  دروآرب 

لایر   808,069,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1401/10/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زکرم یرادرهش  یرادرهش -  نابایخ   ، 3413685931 یتسپ :  دک  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004221000176 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722913 :: هرازه هرازه :: 1401/07/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادور  ناتسرهش  یدورو  ییانشور  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگزمره  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نادور  ناتسرهش  یدورو  ییانشور  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
46,256,248,563 یلام :  دروآرب 

لایر   2,312,812,428 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/10/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  - سابعردنب  ، 7915957915 یتسپ :  دک  نادور ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییانشور ییانشور متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

یدورو یدورو ییانشور   ییانشور یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2020
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دنوامد یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095935000031 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722969 :: هرازه هرازه :: 1401/07/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  یرون  ربیف  یریوصت و  شیاپ  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنوامد  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهش حطس  یرون  ربیف  یریوصت و  شیاپ  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   6,600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ  دنوامد  یرادرهش  هناخریبد  لیوحت  تاداهنشیپ  ییاشگزاب  زا  لبق  زور  کی  رثکادح  تسیابیم  همانتنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

16:00 تعاس : 1401/12/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دنوامد یرادرهش  رویرهش –  نادیم 17  دنوامد –  رهش  دنوامد –  ناتسرهش  نارهت –  ناتسا   ، 3971948861 یتسپ :  دک  دنوامد ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس یرون   یرون ربیف   ربیف وو   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2 12 1
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نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  هچراپکی  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  خروم 1401/06/31  هبنشجنپ  زور  زا   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنش  هس  زور   16:15

مج ماج   :: عبنم هسلجعبنم خروم 1401/7/16 -  یلا 12  تعاس 8  زا  دیدزاب   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 15:30  ات  لیوحت  خروم 1401/7/17 -  تعاس 10  سار  یهیجوت 

1401/7/23

5723067 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/07/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نزاخم و هطوحم  اه ، نامتخاس  ییانشور  یاه  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  نزاخم ، زیررس  مرالآ و  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاچ قرب  ولبات  تاریمعت  یرادهگن و  اه ، هناخ  هبملت  یکیرتکلا  یکیناکم و  تاریمعت  یرادهگن و  یرارطضا ، قرب  یاهروتارنژ  لزید  تاریمعت  یرادهگن و  اه ، هناخ  هبملت 

قرش هقطنم  یرادرب  هرهب  تیریدم  هزوح  رد  برش  بآ  یاه 

دیاب هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادرب هرهب  تیحالص  مان  تبث  هیدات  ای  روشک و  بالضاف  بآ و  یسدنهم  تکرش  زا  برش  بآ  تاسیسات  زا  یرادرب  هرهب  تیحالص  دات  ربتعم  همانیهاوگ  یاراد 

دات همانیهاوگ  نینچمه  یعامتجا و  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  یسدنهم  ینف و  ینابیتشپ  تامدخ  یاه  تکرش  تیحالص  یهاوگ  یاراد  زین  هطوبرم و  نامزاس  زا 
باسح هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 3.631.613.000  غلبم  دنشاب -  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  ربتعم  ینمیا  تیحالص 

یهگا - رد  جردنم 

:: سردآ سردآ

0211456 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.ir www.nww.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http://tww.tpww.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

،، اهاه نامتخاس   نامتخاس ییانشور   ییانشور یاه   یاه متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن نزاخم ، ، نزاخم زیررس   زیررس وو   مرالآ   مرالآ متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
یکیرتکلا یکیرتکلا وو   یکیناکم   یکیناکم تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن یرارطضا ، ، یرارطضا قرب   قرب یاهروتارنژ   یاهروتارنژ لزید   لزید تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن اهاه ، ، هناخ   هناخ هبملت   هبملت وو   نزاخم   نزاخم هطوحم   هطوحم

برش برش بآبآ   یاه   یاه هاچ   هاچ قرب   قرب ولبات   ولبات تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن اهاه ، ، هناخ   هناخ هبملت   هبملت
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نارهت هقطنم 19  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/23 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5723079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف جیلخ  ناگدازا  یرگسع  همالع  نایوگدنت  دیهش  یمشاه  دیهش  یمظاک  دیهش  یاه  هارگرزب  حطس  رد  یسرجوین  لیردراگ و  تشادهگن  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  ماجنا 12  تدم  لایر -  دروارب 10.233.624.600  هقطنم -  قیاقش  راولب 

لایر  دروارب 14.004.032.505  سراف -  جیلخ  یغارچ و  دیهش  یمظاک  دیهش  نایوگدنت  ناگدازا  ناهارگرزب  یزاس  نمیا  بسانم و  تهج  هاگولهپ  ثادحا 
لایر دراورب 14.977.899.583  هقطنم 19 -  تالحم  حطس  نیلولعم  ددرت  تهج  رباعم  یزاس  بسانم  یزاسهب و  یزاس  حطسمه  تایلمع 

 - لایر هدرپس 511.681.230  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2.800.806.501
لایر   2.995.579.917

روشک  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  یربارت  هار و  هبتر 5  لقادح  هئارا 
یعامتجا روما  راک و  نواعت  لک  هرادا  زا  هرداص  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  ای  تقوم  همانیهاوگ  ریوصت  هئارا 

اه دادرارق  هرادا  موس  هقبط  هقطنم 19  یرادرهش  دالیم  راولب  ون  دابا  یناخ  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: BUSINESS.TEHRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

25-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5723080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزیناکم گنیکراپ  دحاو  جنپ  یزادنا  هار  بصن و  یزادناراب و  نویسادنوف ، یارجا  یحارط و  لاهروا ، لمح ، یریگراب ، یدنب ، هتسب  ندیچرب ، تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رد عقاو  یدحاو  یشخرچ 12 

نارهت یرادرهش  هقطنم 15  هدودحم 
لایر دروارب 18/700/000/000  غلبم 

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

لقن لمح و  نامزاس  هرامش 2  نامتخاس  یدقن -  هچوک  یناقلاط -  نابایخ  هب  هدیسرن  یتعیرش -  نابایخ  یناشن  هب  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هناخریبد   :: سردآ سردآ
.ددرگ لیوحت  مجنپ ، هقبط  کیفارت -  و 

مانتبث 88969737-85193768 رتفد  سامت 1456  زکرم  -96018887 :: 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

تایلمع تایلمع ناهارگرزب -  -  ناهارگرزب یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   بسانم   بسانم تهج   تهج هاگولهپ   هاگولهپ ثادحا   ثادحا هارگرزب -  -  هارگرزب حطس   حطس ردرد   یسرجوین   یسرجوین وو   لیردراگ   لیردراگ تشادهگن   تشادهگن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
رباعم رباعم یزاس   یزاس بسانم   بسانم وو   یزاسهب   یزاسهب یزاس   یزاس حطسمه   حطسمه

2323

دحاو دحاو جنپ   جنپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   یزادناراب   یزادناراب نویسادنوف ، ، نویسادنوف یارجا   یارجا وو   یحارط   یحارط لاهروا ، ، لاهروا لمح ، ، لمح یریگراب ، ، یریگراب یدنب ، ، یدنب هتسب   هتسب ندیچرب ، ، ندیچرب تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
هزیناکم هزیناکم گنیکراپ   گنیکراپ
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اههار5722865 تیریدم  زکرم  لاو  وئدیو  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  لاتیجیددیرخ ، لاتیجید ولبات   ولبات

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

یرون5722969 ربیف  یریوصت و  شیاپ  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
رهش حطس 

هار هار تازیهجت   تازیهجت

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

5723080، نویسادنوف یارجا  یحارط و  لاهروا ، لمح ، یریگراب ، یدنب ، هتسب  ندیچرب ، تایلمع 
هزیناکم گنیکراپ  دحاو  جنپ  یزادنا  هار  بصن و  یزادناراب و 

هار هار تازیهجت   تازیهجت

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

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001380000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722302 :: هرازه هرازه :: 1401/07/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

27,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,350,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/08/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هار فصن  هب  هدیسرن  نمهب  نابایخ 22  زیربت   ، 5183717333 یتسپ :  دک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرون5722969 ربیف  یریوصت و  شیاپ  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
رهش حطس 

هار هار تازیهجت   تازیهجت

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

5723080، نویسادنوف یارجا  یحارط و  لاهروا ، لمح ، یریگراب ، یدنب ، هتسب  ندیچرب ، تایلمع 
هزیناکم گنیکراپ  دحاو  جنپ  یزادنا  هار  بصن و  یزادناراب و 

هار هار تازیهجت   تازیهجت

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2525
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(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بارس ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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 08 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لصاح سامت  اینهب  سدنهم  مناخ  اب  لاوس  تروص  رد  ههام  هیوست 2 ultimate نامزاس عماج  هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
041432229981 دامرف

1101093615000049 زاین :  هرامش 
بارس ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون  ینامزاس  عماج  هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
بارس رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  اینهب  سدنهم  مناخ  اب  لاوس  تروص  رد  ههام  هیوست 2 ultimate نامزاس عماج  هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
041432229981 دامرف

5471743961 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  خ  بارس ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43222703-041  ، 43239286-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43222037-041 :: 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 2626
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دالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
تانیاق

یبونج ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نما رگرورم  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094375000551 زاین :  هرامش 

تانیاقدالوف ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدیدرگ  جرد  تسویپ  لیاف  رد  الاک  قیقد  تاصخشم  .دشاب  یم  هباشم  دک  نرایا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9766159988 یتسپ :  دک  تانئاق ،  دالوف  عمتجم  کولبمین  رهش  تانئاق - ناتسرهش  یبونج - ناسارخ  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32540101-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32540118-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نما نما رگرورم   رگرورم هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2727
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کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا  زاگ  لاقتنا  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   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش گنیروتینام  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091871000099 زاین :  هرامش 

کی هقطنم  ناتسزوخ  ناتسا  ناریا   زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  مشق  زادرپ  اناد  هدنزاس  عجرم  ینوفلس  شکور  اب  یکیتسالپ  باق   CD انیب رتنساتید  هکبش و  گنیروتینام  عماج  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

مشق زادرپ  اناد  هدننک 
هتسب 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  یا  هقلح  ینوفلس 1  شکور  اب  یکیتسالپ  باق  امن  هکبش  گنیروتینام  رازفا  مرن  ناونع  رورس  هداد و  زکرم  هکبش و  گنیروتینام  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ریاک رتسگ  هکبش  هدننک 
هقلح ( کسید )1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدوب  تسویپ  لیاف  قباطم  سانجا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

تسیمازلا ینف  داهنشیپ  هیارا 
ددرگ دیق  شورف  مرتحم  سانشراک  لیابوم  هرامش 

دامرف لصاح  سامت  ییالوج  سدنهم   09337153043 هرامش اب  ینف  تاعالطا  تفایرد  تهج 
یکاکرس 09927528775

6378111484 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  کی  هقطنم  هوکنایم  هیدیما  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52653719-061  ، 52654242-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52652815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش گنیروتینام   گنیروتینام رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2828
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یرهش یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ فجن  میس و  یب  هلحم  یارب  یاهرواشم  تامدخ  تاعلاطم و  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093585000050 زاین :  هرامش 

یرهش یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دابآ فجن  میس و  یب  هلحم  یارب  یاهرواشم  تامدخ  تاعلاطم و  ماجنا  - 

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

1401/07/10 زاین :  خیرات 
ناجنز ناجنز ،  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هب  تبسن  هدومن و  ءاضماو  یمن  لوبق  لباق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغرد  رهم  لیمکت  زا  سپ  ار  یتسویپ  مرف  یتسیاب  یم  الاک  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن مادقا  نآ 

4513648519 یتسپ :  دک  شترا ،  ناتسرامیب   یوربور  یلامش   یدعس  نابایخ   ناجنز   ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33568103-024  ، 33568101-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33568100-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتسیزهب  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   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  نادنملاس  یاروش  یلم  تیاس  یاوتحم  دیلوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001107 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارش  قبط  نادنملاس  یاروش  یلم  تیاس  یاوتحم  دیلوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ وو   تاعلاطم   تاعلاطم ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2929

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط نادنملاس   نادنملاس یاروش   یاروش یلم   یلم تیاس   تیاس یاوتحم   یاوتحم دیلوت   دیلوت ناونع : : ناونع 3030
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باراد نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722151 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط ناتسرهش  هعبات  یاه  دحاو  تشادهب و  هکبش  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  هزوح  هب  طوبرم  تاروما  هیلک  ماجنا  دادارق  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101091128000076 زاین :  هرامش 
باراد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ناسنا تمالس  هب  طوبرم  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

باراد رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7481917793 یتسپ :  دک  یزوریپ ،  نابایخ  باراد - باراد ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53548600-071  ، 53540011-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53543791-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز 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 10 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5722192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ات  ربارب 3  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003002000492 زاین :  هرامش 

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هژورپ 12 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  ات  ربارب 3  رازفا  مرن  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  نامزاس  داتس  - نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  بنج  - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابآ تداعس  نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1981969961

24589252-021  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قبط قبط ناتسرهش   ناتسرهش هعبات   هعبات یاه   یاه دحاو   دحاو وو   تشادهب   تشادهب هکبش   هکبش رازفا   رازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس هزوح   هزوح هبهب   طوبرم   طوبرم تاروما   تاروما هیلک   هیلک ماجنا   ماجنا دادارق   دادارق یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ

3131

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اتات   ربارب  33   ربارب رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3232
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ندعم تعنص و  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سردآ ، هیامرس ، یداصتقا دک  تکرش  عون  ، مان لماش  اهتکرش  یتبث  تاعالطا  ) یقوقح تکرش  یلک 32000 تاعالطا  طخ  رب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( اهتکرش تبث  هناماس  () ...و

1101001018000174 زاین :  هرامش 
ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/20 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ جرد  لاسکی  یارب  یلک و  تروص  هب  غلبم  رتشیب 27874139-27871059- تاعالطا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22029811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22010495-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتسیزهب  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 14 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  تاصخشم  طیارش و  قبط   ) یزاجم ناوخشیپ  هناماس  اقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001104 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یاک زور  تسیب  تخادرپ.دراد  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66726000-021  ، 66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقوقح یقوقح تکرش   تکرش 3200032000 یلک   یلک تاعالطا   تاعالطا طخطخ   ربرب   مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 3333

یزاجم یزاجم ناوخشیپ   ناوخشیپ هناماس   هناماس اقترا   اقترا ناونع : : ناونع 3434
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یدرونایرد ردانب 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 10 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5722635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف قباطم   ) ناریا یردنبو  یایرد  تامدخ  یاه  هفرعتراتخاس  یرگنزاب  هژورپ  تهج  هیلوا  تامدخ  حرشو  لازوپورپ  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ

1101003292000144 زاین :  هرامش 
یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  طیارش  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1518663111 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  - یبونج یدیهش  نابایخ  - یناقح دیهش  هارگرزب  - کدوک ناهج  هار  راهچ  - کنو نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84933660-021  ، 84931-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88651191-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یردنبو یردنبو یایرد   یایرد تامدخ   تامدخ یاه   یاه هفرعتراتخاس   هفرعتراتخاس یرگنزاب   یرگنزاب هژورپ   هژورپ تهج   تهج هیلوا   هیلوا تامدخ   تامدخ حرشو   حرشو لازوپورپ   لازوپورپ هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3535
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(BROOKS mfc  ) یمرج یولف  نویساربلاک  یزادنا و  هار  رازفا  تخس  رازفا و  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 
1101090260000412 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مانتیو هدنزاس  روشک   BROTHER یتراجت مان  لدم 2920   MFC راگنرود الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(BROOKS mfc  ) یمرج یولف  نویساربلاک  یزادنا و  هار  رازفا  تخس  رازفا و  مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هباشم دک  ناریا 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب 

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

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمازلا یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ یراذگراب   یراذگراب هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ( ( BROOKS mfcBROOKS mfc  ) ) یمرج یمرج یولف   یولف نویساربلاک   نویساربلاک وو   یزادنا   یزادنا هار   هار رازفا   رازفا تخس   تخس وو   رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع
تسا تسا

3636

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uuc247dw6ex8e?user=37505&ntc=5722657
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5722657?code=37505


هنحص یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتشیب تاعالطا  هاشنامرک  هنحص - یرادرهش  یناگیاب  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا ) ویشرآ   ) کرادم دانسا و  نکسا  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09363096409و 09372774747 و 08348325555

1101005292000038 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  هنحص  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
20000001 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تنامض هیارا  اب  تخادرپ  شیپ  تخادرپ  و.راک  تفرشیپ  هیارا  اب  یدقن  تخادرپ :  طیارش  تسا .  هدیدرگ  یراذگ  راب  هناماس  رد  مالعتسا  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دریذپیم تروص  همان 

6746134833 یتسپ :  دک  کالپ 862 ،  - یناشاک نابایخ  ینیمخ - ماما  نادیم  هنحص - هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48325555-083  ، 48322682-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48331111-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

5721781( یفیک شیاپ  نیالنآ  یاه  متسیس  لاهروا ( ( یساسا تاریمعت  یرادهگن و  یتعنص( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یتعنص5721988 رتویپماک  یتعنصنیمات  یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هریزج5722985 نزاخم  تیریدم  DCS متسیس همانرب  یتعنصحالصا  یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یناگیاب یناگیاب یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ یکینورتکلا ) ) یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ  ) ) کرادم کرادم وو   دانسا   دانسا نکسا   نکسا تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3737
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کی هقطنم  نارهت  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسیمازلا یتسویپ  کرادم  یرازگراب.یفیک  شیاپ  نیالنآ  یاه  متسیس  لاهروا ( ( یساسا تاریمعت  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092500000131 زاین :  هرامش 

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

یرس 1 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زاجم یاضما  رهم و  اب  تسویپ  یاه  لیاف  و  ...و ) یعامتجا  روما  راک و  ترازو  زا  ینمیا  تبث و  یهاوگ  یمسر و  همانزور  رغت  نیرخآ  ) یتبث کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم دودرم  داهنشیپ  قوف  دراوم  تیاعر  مدع  تروص  رد  ، ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  دات و  ، 

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

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

55931011-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1157-PHD-15240 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/07/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص رتویپماک  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یفیک یفیک شیاپ   شیاپ نیالنآ   نیالنآ یاه   یاه متسیس   متسیس لاهروا ( ( لاهروا (( یساسا یساسا تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن )) ناونع : : ناونع 3838

یتعنص یتعنص رتویپماک   رتویپماک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3939
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زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  تاصخشم  قبط  هناخروتوم  دنمشوه  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023000577 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
عجرم  FORAT یتراجت مان   v 220 ژاتلو هناخروتوم  یزاس  هنیهب  یتعنص و  لرتنک  گنیروتینام و  دربراک   HTL-RTU لدم  RTU/PLC دنمشوه رلرتنک  الاک :  مان 

دزی نیون  یژرنا  هعسوت  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش  . دهاوخ  فذح  مالعتسا  زا  تروصنیا  ریغ  رد  تسیمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  ندرک  قاصلا  ددرگ .  جرد  هدوزفا  شزرا  نودب  هدش  هئارا  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا اههاگشورف  یارب  ترشابم  تراک  ای  بسک  زاوج  هئارا 

7933189117 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  - بانیم هار  سیلپ  ور  هبور  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا هراق  تالف  تفن   :: 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   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

License For HIMA Elop تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631002984 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ   HIMA هدنزاس عجرم   BV7043 لدم  PLC هاگتسد هعطق  مدوم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 License For HIMA Elop :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تسویپ  هب  رادیرخ  طیارش  تساوخرد و  تاصخشم 

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32338212-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ مالعتسا   مالعتسا تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هناخروتوم   هناخروتوم دنمشوه   دنمشوه متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4040

License For HIMA ElopLicense For HIMA Elop ناونع : : ناونع 4141
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لیبدرا ناتسا  زاگ  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 07 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تناس  150 ات جنر 0 تاتسومرت  رتیه  زاگ  ای  بآ  یامد  رلرتنک.تسیمازلا  ep هناماس رد  تیوضع.تسا  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا تسویپ  گرب  یراذگراب  لیمکت و 

1101091432000138 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناینب راکیاپ  هدننک  هضرع  عجرم   OMRON یتراجت مان   E5CWL لدم امد  رلرتنک  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تناس  150 ات جنر 0 تاتسومرت  رتیه  زاگ  ای  بآ  یامد  رلرتنک.تسیمازلا  ep هناماس رد  تیوضع.تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا تسویپ  گرب  یراذگراب  لیمکت و 

5611581334 یتسپ :  دک  ناسانشراک ،  یرادا  کرهش  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743880-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743781-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم :: 1401/07/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

programmable logic controller یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تناس تناس   150150 اتات 00 جنر   جنر تاتسومرت   تاتسومرت رتیه   رتیه زاگ   زاگ ایای   بآبآ   یامد   یامد رلرتنک   رلرتنک ناونع : : ناونع 4242

programmable logic  controllerprogrammable logic  controller ناونع : : ناونع 4343
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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 08 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  رتمویسناتپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034003517 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راکتشک گنشوه  هدننک  هضرع  عجرم   FUGI هدنزاس عجرم   wh06-2 لدم یطخ  رتمویسناتپ  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
یباراد قداص  هدننک  هضرع  عجرم   ROHS یتراجت مان  ینف 903114  هسانش   SMD رتمویسناتپ الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هرامش  یلام و  ینف و  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83768014-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط رتمویسناتپ   رتمویسناتپ ناونع : : ناونع 4444
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ناوال هقطنم  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   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5722901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  وکپوک  سلطا  رلورتنک   controller تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094546000491 زاین :  هرامش 

ناوال هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  للملا  نیب  زیهجت  نازاس  دنیآرف  هدننک  هضرع  عجرم  وکپوک  سلطا  یتراجت  مان   ZT 30 یتعنص روسرپمک   H 16000 یکدی تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

وکپوک سلطا 
تس 1 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات الاک و  دات  تفایرد , زا  سپ  یتخادرپ  هراق , تالف  تفن  تکرش  هگنل  ردنب  ناگزمره  ناتسا  لیوحت  لحمدشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09300930547 دیرخ 02123945325 /  سانشراک  , دریذپیم ماجنا  هامود  زا  رتمک  یلام 

7978118331 یتسپ :  دک  ناوال ،  هریزج  هگنلردنب -  ناتسرهش  ناگزمره -  ناتسا  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23945002-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23945524-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5722985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گراخ هریزج  نزاخم  تیریدم  DCS متسیس همانرب  حالصا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001815 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

کراخ هریزج  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بسک هب  زاین  لاوس و  ، ماهبا هنوگره  تروص  رد  طیارش  نیدجاو  .تسا  هدیدرگ  مالعا  تسویپ  هب  هصقانم  رد  تکرش  تهج  زاین  دروم  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 22130 و 22149 09173422704 و 07733823671  .دنریگب سامت  ریز  یاه  نفلت  هرامش  اب  دنناوت  یم  رتشیب  تاعالطا 

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36362698-031  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکپوک وکپوک سلطا   سلطا رلورتنک   رلورتنک   controllercontroller ناونع : : ناونع 4545

هریزج هریزج نزاخم   نزاخم تیریدم   تیریدم DCSDCS متسیس متسیس همانرب   همانرب حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 4646
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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 10 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و داهنشیپ  ، دینک هعجارم  هدش  تسویپ  یاضاقت  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ,0130103 اضاقت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش تسویپ  ازجم  تروصب  گولاتاک  یلام و 

1101093985004597 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

F.C.C.C هدنزاس عجرم  ییویدار  یاه  تیاس  رد  ردیف 1\2  لباک  ترا  لاصتا  دربراک   in 2\1 تیک دنارگ  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
یفیلخ نامیا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HARTEX یتراجت مان   KTYB-02 لدم لاتیجید  راشف  جیگ  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HIMA یتراجت مان   Z7108 لدم  PLC هاگتسد هعطق  گالپ  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

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

گولاتاک یلام و  ینف و  داهنشیپ  ، دینک هعجارم  هدش  تسویپ  یاضاقت  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ,0130103 اضاقت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپ  ازجم  تروصب 

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-800-PHS-05402-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 02-07-1401 04-07-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5723088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیرتکلا تازیهجت  تاعطق و  هورگ  تسویپ -  تاصخشم  اضاقت و  قباطم   P/F CORTEM MOTOR CONTROL CENTER نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

22 \\11 ردیف   ردیف لباک   لباک ترا   ترا لاصتا   لاصتا دربراک   دربراک   inin   22 \\11 تیک   تیک دنارگ   دنارگ  -  - PLCPLC  هاگتسد هاگتسد هعطق   هعطق گالپ   گالپ لاتیجید -  -  لاتیجید راشف   راشف جیگ   جیگ ناونع : : ناونع 4747

P/F CORTEM MOTOR CONTROL CENTERP/F CORTEM MOTOR CONTROL CENTER نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4848
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ملعاریما یناتسرامیب  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5722034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولوپآ ریذپ  سردآ  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030465000066 زاین :  هرامش 
نارهت ملعاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ریذپ سردآ  ولوپآ  دنرب  یترارحددع  یدودددع و 2 21 - 
یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگراب  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

66704805-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولوپآ ولوپآ ریذپ   ریذپ سردآ   سردآ روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 4949
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروف لیوحت  یزادنا  هار  بصن و  هارمهب  تسویپ  تسیل  قبط  رورس  قاتا  قیرح  افطا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا روتکاف  شبپ  تسویپ  هباشمدکناریا 

1101090614000886 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

افطا تعنص  رهم  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم   APOLLO یتراجت مان   SE-FAL لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 
تسد 1 دادعت : 

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

هدنشورف  اب  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلوسر یاقا  یرادا  تاعاس  رد  تاسیسات 61192840  رتفد 

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192305-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: 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

شبپ شبپ تسویپ   تسویپ هباشمدکناریا   هباشمدکناریا یروف   یروف لیوحت   لیوحت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمهب   هارمهب تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا روتکاف   روتکاف
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ناریا یمالسا  یروهمج  یشزرو  یکشزپ  نویساردف   :: 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   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  یناشن  شتآ  زا  نویساردف  نامتخاس  ینمیا  هیدات  تفایرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090835000025 زاین :  هرامش 

یکشزپ نویساردف  هدننک :  رازگرب 
نارهت یرادرهش  ینمیا  تامدخو  یناشن  شتآ  نامزاس  هیدات  هب  - 

یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 
هژورپ  1 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نویساردف نامتخاس  ینمیا  هیدات  تفایرد  تهج  یناشن  شتآ  تسویپ  لمعلاروتسد  قبط  قیرح  افطاو  نالعا  یزادنا  هارو  بصن  الاک و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  ینابرق  یاقآ  هرامشاب 09127173249  تاعالطا  بسک  تهج  یشزرو  یکشزپ 

1571745613 یتسپ :  دک  کالپ 17 ،  هدنزرو  نابایخ  یبونج  حتفم  نابایخ  ریت  تفه  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88840100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88833498-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یناشن   یناشن شتآ   شتآ زازا   نویساردف   نویساردف نامتخاس   نامتخاس ینمیا   ینمیا هیدات   هیدات تفایرد   تفایرد ناونع : : ناونع 5151
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مهد هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش  ** 19 زاف - مهد هاگشیالاپ  ** COMPLETE PILOT FOR PSV: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام 

1101097684000059 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

عجرم  HFJE06/32 لدم  4x3\8x1\2 in\1 زیاس  pilot-interface-EMS-PSV-relife-requlator-solenoid-nonretun-check ههار دنچ  ریش  الاک :  مان 
اواثراب هزاس  تعنص  ایرآ  هدننک  هضرع 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا لخاد  تخاس  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 

دشاب  یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش 
.دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   19 زاف - ناگنک : لیوحت لحم 

07731466291 ** 09170161929 نفلت : 

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466291-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: 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

وو ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ هئارا   هئارا دشابیم   دشابیم تسویپ   تسویپ اضاقت   اضاقت لماک   لماک حرش   حرش **** 1919 زاف زاف -- مهد مهد هاگشیالاپ   هاگشیالاپ **** COMPLETE PILOT FOR PSVCOMPLETE PILOT FOR PSV:: دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف اباب   قبطنم   قبطنم یلام   یلام
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5722244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIMTRONIC" FLAME DETECTORS  : " تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034003500 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراف یامزآ  روحم  هدننک  هضرع  عجرم   MAL20C یا هرجنپ  تسیب  هدنهد  رادشه  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 21 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83764961-021  ، 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FLAME DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000103 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسا / هدیدرگ  همیمض  تسویپ  هب  مالقا  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SIMTRONIC" FLAME DETECTORSSIMTRONIC" FLAME DETECTORS "" ناونع : : ناونع 5353

FLAME DETECTORFLAME DETECTOR ناونع : : ناونع 5454
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5722814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش یراذگراب  روتکاف  شیپ  .دشاب  تسویپ  لیاف  اب  قباطم  الاک  .دشابیم  هباشم  اهدک  ناریا  قیرح .  مالعا  متسیس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت 09155491740 هرامش 

1101003958000010 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   MTN668991 لدم  KNX متسیس  V 12 یرطاب الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نایناریا نمیا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   ZITEX یتراجت مان   ZX-1800-NIR لدم قیرح  مالعا  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نایناریا نمیا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   ZITEX یتراجت مان   ZI-SS81IR لدم رشالف  قیرح  مالعا  ریژآ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ZITEX یتراجت مان   ZX-CP 4000 AD لدم یلخاد  روتالوزیا  یاراد  تست  دیلک  یا و  هشیش  ظفاحم  اب  ریذپ  سردآ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

نایناریا نمیا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناوت ردآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS هدنزاس عجرم   SIEMENS یتراجت مان   OP720 لدم ترارح  دود و  هب  ساسح  روتکتد  الاک :  مان 

یمان
ددع 8 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9817678863 یتسپ :  دک  هلغ ،  تکرش  یبرغ -  ینیمخ  یفطصم  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33437504-054  ، 33442310-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33441891-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکتد روتکتد یناشن -  -  یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا یتسش   یتسش رشالف -  -  رشالف قیرح   قیرح مالعا   مالعا ریژآ   ریژآ قیرح   - - قیرح مالعا   مالعا لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ  -  - KNXKNX  متسیس متسیس   VV  1212 یرطاب   یرطاب ناونع : : ناونع
ترارح ترارح وو   دود   دود هبهب   ساسح   ساسح

5555
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722890 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتوص یرصب و  هدنوش  تست  لدم  رتمورپا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000106 زاین :  هرامش 

مهدزاود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   CQR هدنزاس عجرم   SPC-ET Beam Detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه  هناماس 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتوص یتوص وو   یرصب   یرصب هدنوش   هدنوش تست   تست لدم   لدم رتمورپا   رتمورپا ناونع : : ناونع 5656
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( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  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 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  هعبات  دادما و  هتیمک  نامتخاس  رد  یناشن  شتآ  هدننک  شوماخ  یاه  لوسپک  ژراش  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000158 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
هلولهاش قیرط  زا  یزاگ  یاهتخوس  عیزوت  زاگ ، دیلوت  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/07/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  دیدزاب  (: 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرذابا سدنهم  هرامش 09124047509  اب  یگنهامه  تهج  (: 2

تسا هدنشورف  هدهع  هب  لحم  رد  لیوحت  لمح و  هنیزه  (: 3

1391715117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  رتفد   - یرگشل دیهش  هارگرزب  یادتبا  - یدازآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23902402-021  ، 23902052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44694078-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   2828 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یناشن یناشن شتآ   شتآ هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ یاه   یاه لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 5757
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ناهفصا یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  سلریاو  ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001205000212 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرش دالوف  نیمیس  یتعنص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   TP-LINK یتراجت مان   TD-W89741N لدم  Mbps 150 سلریاو اتید  مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/06 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  فرظ 10  رثکادحو  یدقن  تخادرپ 

8164676473 یتسپ :  دک  وجاوخ ،  لپ  یوربور  هناخ  هنآ  راولب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36615360-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36615366-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0004948016  هرامش   kvm چوسالاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985004626 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   MT-270S KVM لدم چوس  اتید  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/10/30 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 

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

سلریاو سلریاو ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 5858

kvmkvm  چوس چوس ناونع : : ناونع 5959
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دزی نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مزاول اب  یناتسرامیب  ( یراک هدرخ   ) نفلت هکبش IT و  یشک  میس  سیورسو و  ریمعت  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000321 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

رتم 1 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف ًافطل  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   - مزاول اب  یناتسرامیب  ( یراک هدرخ   ) نفلت هکبش IT و  یشک  میس  سیورسو و  ریمعت  یارجا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  هعلاطم و  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  تایئزج  - هلاس کی  یلا  ههام  یدقن 6 ریغ  تخادرپ  - دشاب یموب  یدزی و  هدننک  تکرش 

8918849435 یتسپ :  دک  نومنهر ،  یلع  دمحم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یخرف ،  خ  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3120001-035  ، 3122001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722366 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یللملا نیب  یا و  هقطنم  عماجم  هرشتنم  دانسا  یسررب  هرواشم  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003051000042 زاین :  هرامش 

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هرواشم 1 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد تکرش /  طسوت  هدش  اضما  رهم و  تادنتسم  کرادم و  هیلک  هیارا  یمومع و  طیارش  هدام 4  تامدخ و  حرش  رد  جردنم  دراوم  هیلک  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
02189662206/2215 ینف شخب  هرامش  دشاب / تیلاعف  یاراد  نارهت  رهش  رد  .دشاب / روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  هرواشم  تامدخ  تیحالص  یهاوگ 

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

89662526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88466656-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یراک یراک هدرخ   هدرخ  ) ) نفلت نفلت وو     ITIT هکبش   هکبش یشک   یشک میس   میس وو   سیورسو   سیورسو ریمعت   ریمعت یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6060

یللملا یللملا نیب   نیب وو   یایا   هقطنم   هقطنم عماجم   عماجم هرشتنم   هرشتنم دانسا   دانسا یسررب   یسررب هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161
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مالیا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  لاتم  یب  یسم و  وشلباک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001427000066 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
انبم نژون  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  انبم  نژون  هدنزاس  عجرم   mm^2 35 زیاس یسم  سنج  یتارباخم  هکبش  وشلباک  الاک :  مان 

ددع 1500 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

زیهجت نایسراپ  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  هرمن 50  یسم  سنج  یقرب  تازیهجت  هب  لاصتا  وشلباک  الاک :  مان 
ددع 1500 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
زیهجت نایسراپ  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  هرمن 70  یسم  سنج  یقرب  تازیهجت  هب  لاصتا  وشلباک  الاک :  مان 

ددع 1200 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

هکبش رتسگ  قاری  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   mm 150 زیاس یسم  سنج  درادناتسا  وشلباک  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
هکبش رتسگ  قاری  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   mm 16 زیاس سم  موینیمولآ و  سنج  لاتم  یب  وشلباک  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

هکبش رتسگ  قاری  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   mm 25 زیاس سم  موینیمولآ و  سنج  لاتم  یب  وشلباک  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
هکبش رتسگ  قاری  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   mm 95 زیاس سم  موینیمولآ و  سنج  لاتم  یب  وشلباک  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یمن  دات  تکرش  نآ  تمیق  تروص  نیا  ریغ  رد  دامرف  مادقا  مزال  یاه  هیدات  اهزوجم و  مالعتسا و  مرف  یراذگراب  هب  تبسن  ًافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931995487 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  سردم -  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347755-084  ، 33333040-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330005-084 :: 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 تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم لاتم   لاتم یبیب   وو   یسم   یسم وشلباک   وشلباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262
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نامرک یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  تروصب  الاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرون ربیف  تازیهجت  یارجا  دیرخ و 

1101095297000011 زاین :  هرامش 
نامرک یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

(single mode  ) یتلاح کت  | سنزگن یرون | ربیف  لباک  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.هدیازم رد  ندش  هدنرب  تروص  رد  ینامتخاس  هناورپ  نیمز و  یراذگاو  بلاقرد  رتاهت  دص  رد  دص  تروص  هب  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تازیهجت طیارش و  تسویپ  تسیل  یاراد 

.دشاب یم  یمازلا  تسویپ  یاه  تسیل  هب  هعجارم 

7613655871 یتسپ :  دک  تاطابتراو ،  تاعالطا  یروانف  نامزاس  هرامش 4  هچوک  یسودرف   راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32238308-034  ، 32228108-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32238306-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف تازیهجت   تازیهجت یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم تروصب   تروصب الاک   الاک ناونع : : ناونع 6363
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یزار هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشم  دک  ناریا   ) WS-C2960X-48FPD-L چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003454000218 زاین :  هرامش 

یزار هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف و هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  .دوب  دهاوخ  یرادا  لحارم  یط  هطوبرم و  دحاو  طسوت  دات  تفایرد و  زا  سپ  تخادرپ   - رفیر لانیجروا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یبارهم  09388001246 .دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  امتح  .دشاب  یم  یزار  هاگشناد  لحم  رد  لیوحت 

6714414971 یتسپ :  دک  یزار ،  هاگشناد  - مشیربا غاب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34274507-083  ، 34274521-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34274533-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتسیزهب  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 14 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  تبث  تهج  طقف  دک  ناریا  ** تسویپ لیاف  تاصخشم  طیارش و  قبط   ** چوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001105 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

روپدمحم روصنم  هدننک  هضرع  عجرم   KVM-15XX لدم تروپ  هکبش 8   KVM چیئوس الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یراک زور  تسیب  تخادرپ.تسیمازلا  روتکافشیپ  یرازگراب  .دراد  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66726000-021  ، 66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) WS-C2960X-48FPD-LWS-C2960X-48FPD-L چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6464

تروپ تروپ   88 هکبش   هکبش   KVMKVM  چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 6565
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بونج نهآ  هار  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 14 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تباث نفلت  لباک و  هکبش و  رتست  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001251000049 زاین :  هرامش 
بونج نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یناقهد سابع  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  لاکینکت  یتراجت  مان   TEC-5827 لدم یزیمور  نفلت  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1152A لدم هکبش  رتست  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

یبسامهط هلا  تمارک  هدننک  هضرع  عجرم   B6D4 لدم یرتاب  ژاتلو  رتست  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
هداز عیفر  دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم   ANRITUS یتراجت مان   S331L SITE MASTER لدم هکبش  لباک  رتست  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

تشر هناماس  بیس  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   PA-2FE-TX لدم یطابترا  هکبش  روتپادآ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
نایدورود سابع  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CHINI هدنزاس عجرم   id لدم یتارباخم  نفلت  طخ  رتست  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133894891 یتسپ :  دک  بونج ،  نهآ  هار  لک  هرادا  (- نهآ هار  ) ترجه نادیم  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332280-061  ، 33335035-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33335054-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تباث تباث نفلت   نفلت وو   لباک   لباک وو   هکبش   هکبش رتست   رتست دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666
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لامش نهآ  هار  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 10 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5722805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت هتسب و  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003311000093 زاین :  هرامش 
لامش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC هدنزاس عجرم   XBTZN999 لدم  Magelis XBT روتپادآ لباک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
هورگ انایرآ  تراجت  ناریلد  یناگرزاب  تامدخ  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   TP-LINK یتراجت مان   TL-SG1008 لدم  port Gigabit هکبش 8 - اتید  چیئوس  الاک :  مان 

3753
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
یکلم سابع  هدننک  هضرع  عجرم   TPLINK یتراجت مان   TL POE 200 لدم هکبش  روتپادآ  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

یدیمح دلاخ  هدننک  هضرع  عجرم   PULS یتراجت مان  لدم 1/2  یریوصت  یتوص و  متسیس  هدننک  تیوقت  شیف  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
روپ ناگرهم  انیم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   AMFK یتراجت مان   DC12V-2A لدم نفلت  روتپادآ  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-7616NI-E2 لدم  NVR هلاناک شخپ 16  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
انرو تراجت  ماسر  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   HIKVISION هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD2T43-15 لدم  IP لاتیجید یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
زربلا نیورآ  نازاس  دنمشوه 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تقد  هب  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  روتکاف  شیپ 

.دشاب یم   1 لامش نهآ  هار  لک  هرادا  رابنا  یراس -  الاک  لیوحت  لحم 

4813891164 یتسپ :  دک  لامش ،  نهآ  هار  لک  هرادا  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33122417-011  ، 33325063-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33325495-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

تازیهجت تازیهجت وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6767

نوتسیک نوتسیک تکوس   تکوس هکبش -  -  هکبش لباک   لباک هنایار -  -  هنایار دیلک   دیلک هحفص   هحفص رتنیرپ -  -  رتنیرپ هعطق   هعطق لباک   لباک دربردام -  -  دربردام هکبش -  -  هکبش لدبم   لدبم لانرتسکا -  -  لانرتسکا کسیددراه   کسیددراه ناونع : : ناونع 6868
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اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروبردام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
cpu

2400و1600 مر 8G
سوامدراه
دروبیک

تسویپ تساوخرد  حرش  هب  ..و 
هدش هدافتسا  هباشمدکناریا 

1101094953000707 زاین :  هرامش 
زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

SILICON4ME یتراجت مان  اب  یلاتسیرک  هبعج   SWO109 لدم لاکیتپا  سوام  الاک :  مان 
هاگتسد 100 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
مرخ یالاک  باتش  هدننک  هضرع  عجرم   25D لدم  TB 1 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

شرتسگ طابترا  نتم  هدننک  هضرع  عجرم   MEG یتراجت مان   RBMEI لدم تروپ  کت  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
سیرد نیسح  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  لدم 84735000  دربردام  الاک :  مان 

ددع 25 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

سیدنا هدازالاب  اقآ  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   CPU یتراجت مان   GHz 2/4 شزادرپ تعرس   INTEL 2400 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
یرهاب میرم  هدننک  هضرع  عجرم   CW1405 لدم رتنیرپ  هعطق  لباک  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

ناهرط یالاک  رهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   KEYBOARD یتراجت مان   KB2500 لدم هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
هاگتسد 100 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
تآرم نایشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   N11A.U1F0100OK دک  Nexans-Cat6A لدم  m 10 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

ناهیک نیرف  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   CAT6 لدم یطابترا  یاه  متسیس  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1915 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
متفه ریوصت  ناراک  هبارف  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک  دنارگل  هدنزاس  عجرم  نوتسیک  یتراجت  مان   CAT6SFTP لدم نوتسیک  تکوس  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هدننک  نیمات  شورف  سانشراک  لاعف  سامت  هرامش  تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرکاسع و34430517 یاقآ  09169104662 و 09036964075 سامت : یاه  هرامش 

تسا تسویپ  مالعتسا  طیارش  تساوخرد و  یلیصفت  حرش 
دنیامن مادقا  هنومن  لاسرا  هب  تبسن  تعاس  72 فرظ دیاب  ناگدننک  نیمات 



6165773131 یتسپ :  دک  تفن ،  ناتسرامیب  تفن  کرهش  هداج  یادتبا  هاگدورف  هار  هس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34431306-061  ، 34434142-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهلیاف  قبط  لدبم  یطابترا  لوژام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دکناریا 

دوش یراددوخ  یجراخ  یالاک  هئارا  زا  یلخاد  هنومن  ندوب  دوجوم  تروص  رد 
1101093228001293 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناروانف هدننک  هضرع  عجرم  شناد  راگنوترپ  تاعالطا  ناروانف  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   RS232-485 لدم لایرس  تروپ  لدبم  یطابترا  لوژام  الاک :  مان 

شناد راگنوترپ  تاعالطا 
ددع 10 دادعت : 

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

یرابتعا تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفن  تکرش  رابنا  برد  لیوحت 
دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  تسویپ 

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

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لدبم لدبم یطابترا   یطابترا لوژام   لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  هذیا -  رد  یرونربیف  یکاخ  یلاناک و  یشکلباک  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001149 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
هذیا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم راکنامیپ  هدهع  هب  ...و )  همیب  تایلام ،  ینوناق (  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  یتایلام  همانراهظا  زا  لصف  نیرخآ  همیب و  باسحاصافم  هیارا 

دیئامرف لصاح  سامت  نایوفطصم  سدنهم  سامت 09373789510  هرامش  اب  لاوس  هنوگره  تروصرد  هعلاطم و  یتسویپ  لیاف 

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

333618-0613  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722907 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرونربیف یرونربیف یکاخ   یکاخ وو   یلاناک   یلاناک یشکلباک   یشکلباک تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 7070

نفلت نفلت لاقتنا   لاقتنا یاهمتسیس   یاهمتسیس هبهب   طوبرم   طوبرم یکدی   یکدی یاهتراک   یاهتراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7171
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یتسویپ یاهلیاف  قبط  نفلت  لاقتنا  یاهمتسیس  هب  طوبرم  یکدی  یاهتراک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشابیم هباشم  اهدکناریا 

1101093228001295 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایناریا نودیلک  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   LOOP یتراجت مان  لدم 3440  هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نایناریا نودیلک  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   LOOP یتراجت مان  لدم 6810  هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

ارآ ناهج  راگن  دجم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   LOOP یتراجت مان   AM3440-C لدم  PDH یرون لاقتنا  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
یرگنس یناخ  اباب  رداهب  هدننک  هضرع  عجرم   LOOP TELECOM یتراجت مان   AM3440-CHA لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نایسراپ یالاک  دیفم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   FC/FC 5db لدم یرون  ربیف  هعطق  هدننک  فیعضت  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نایرم تراجت  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم   LOOP TELECOM یتراجت مان   AM3440-CHA لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   LOOP TELECOM هدنزاس عجرم   LOOP TELECOM یتراجت مان   AM3440 لدم  PDH MUX رسکلپ یتلام  الاک :  مان 
دیما یطابترا  دنمشوه  یاهراکهار  هدننک 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   LOOP TELECOM هدنزاس عجرم   LOOP TELECOM یتراجت مان   AM3440 لدم یتارباخم  رسکلپ  یتلام  الاک :  مان 
ایرآ قیقد  رازبا  شیوپ 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراددوخ  یجراخ  هنومن  هئارا  زا  یناریا  یالاک  ندوب  دوجوم  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرابتعا تخادرپ 

تفن تکرش  رابنا  برد  لیوحت 
دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  هئارا 

دیریگب سامت  هرامش  نیا  اب  تساوخرد  حرش  زا  رتشیب  عالطا  تهج 

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

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریداقم تسرهف  اب  قباطم  درجورب  دابآ و  مرخ  یس  یپ  زکارم  لاقتنا  اتید و  نلاس  اب   PAP نلاس طابترا  یرارقرب  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101001022001146 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33429888-066  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  اتید  زکارم  رد  هکبش  یاس  دنتسم  لاعف و  ریغ  تازیهجت  یزاس  هنیهب  ینابیتشپ و  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001147 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

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

 * تسیمازلا همیب  باسح  اصافم  * دراد دادرارقزور  زا 7  شیب  راک  * تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  * تسیمازلادیدزاب * تسویپ لیاف  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لصاح سامت  ایک  یضترم  یاقآ   021  - اب 86751322 رتشیب  تاعالطا  یگنهامه و  تهج   * تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم   ، ندش هدنرب  تروصرد 

دامرف

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسیس یپیپ   زکارم   زکارم لاقتنا   لاقتنا وو   اتید   اتید نلاس   نلاس اباب     PAPPAP  نلاس نلاس طابترا   طابترا یرارقرب   یرارقرب تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7272

اتید اتید زکارم   زکارم ردرد   هکبش   هکبش یاس   یاس دنتسم   دنتسم وو   لاعف   لاعف ریغ   ریغ تازیهجت   تازیهجت یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دلیش سیآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گنیتنوام هیاپ  اب  توف  نتنآ 8  یارب  دلیش  سیآ 

1201001105000352 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتسویپ تسیل  قبط  - 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

ددع  2 دادعت : 
1401/07/09 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیتنوام گنیتنوام هیاپ   هیاپ اباب   توف   توف   88 نتنآ   نتنآ یارب   یارب دلیش   دلیش سیآ   سیآ ناونع : : ناونع 7474
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دزی یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  ریسم  یراذگ  هلولو  یرافح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095562000008 زاین :  هرامش 

دزی یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 
رتم  رادقم 2990  مرگولیک  رایع 250  اب  یزیر  نتب  حلاصم و  هیهت 

رتم  رادقم 2990  تلافسآ  شخپ  حلاصم و  هیهت 
یهگا لصا  رد  لما  حرش  هب  ...و  ددع  رادقم 16  هچضوح  فارطا  تلافسآ  هارمهب  هچیرد  هچضوح و  بصن  لمح و 

.ددرگ لاسرا  تسویپ  یاه  لیاف  ساسارب  تسیاب  یم  تمیق  داهنشیپ  اذل  دشاب  یمن  تساوخرد  دروم  تمدخ  انیع  هدش  جرد  تمدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917698639 یتسپ :  دک  دزی ،  یرادرهش  اواف  نامزاس  یزکرم ، یرادرهش  نامتخاس  یدازآ ، نادیم  دزی ، دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33134914-035  ، 33134900-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33136970-035 :: 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

5721781( یفیک شیاپ  نیالنآ  یاه  متسیس  لاهروا ( ( یساسا تاریمعت  یرادهگن و  یتعنص( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یا5722038 هرواشم  تامدخ  تاعلاطم و  یراداماجنا  یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5722147 طیارش  قبط  نادنملاس  یاروش  یلم  تیاس  یاوتحم  یرادادیلوت  یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تشادهب و5722151 هکبش  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  هزوح  هب  طوبرم  تاروما  هیلک  ماجنا  دادارق  یراذگاو 
تسویپ قبط  ناتسرهش  هعبات  یاه  دحاو 

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یقوقح5722264 تکرش  یلک 32000 تاعالطا  طخ  رب  یرادامالعتسا  یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5722289programmable logic controllerیتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یزاجم5722598 ناوخشیپ  هناماس  یرادااقترا  یرادا نویساموتا   نویساموتا

یرون یرون ربیف   ربیف ریسم   ریسم یراذگ   یراذگ هلولو   هلولو یرافح   یرافح ناونع : : ناونع 7575
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یایرد5722635 تامدخ  یاه  هفرعتراتخاس  یرگنزاب  هژورپ  تهج  هیلوا  تامدخ  حرشو  لازوپورپ  هیهت 
یردنبو

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هریزج5722985 نزاخم  تیریدم  DCS متسیس همانرب  یتعنصحالصا  یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5723038-NVR یزادنا هار  ریمعت و  سیورس و  تست و  - رورس یزادنا  هار  سیورس و  یبای و  بیع 
( تاقلعتم مزاول و  اب   ) گنیروتینام یاهرورس  یزادنا  هار  یروآ و  عمج 

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  هقبط 12  نیگن  نامتخاس  یریوصت  یتوص و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000299 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  حرش  هب  هقبط 12  نیگن  نامتخاس  یریوصت  یتوص و  تازیهجت  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
عومجم  1 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یرابجا  تسویپ  لیاف  حرش  هب  روتکاف  شیپپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامتخاس نامتخاس یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7676
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دورهاش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  انمض  تسویپ  تاصخشم  قبط  تاقلعتم  هارمه  هب  ریسم  تیاده  یاهولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط  طسق  جنپ  یط  تخادرپ 

1101005375000175 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  دورهاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

سراپ دور  فیس  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  دور  فیس  هدنزاس  عجرم  یعبرم  رتم  رادقم  یزلف  سنج  لیطتسم  لکش  یتاعالطا  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

جنپ یط  تخادرپ  طیارش  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  انمض  تسویپ  تاصخشم  قبط  تاقلعتم  هارمه  هب  ریسم  تیاده  یاهولبات  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تاصخشم  قبط  طسق 

3615654758 یتسپ :  دک  دورهاش ،  یرادرهش  یسودرف  نابایخ  دورهاش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224060-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226021-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طیارش طیارش هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   انمض   انمض تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   ریسم   ریسم تیاده   تیاده یاهولبات   یاهولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط طسق   طسق جنپ   جنپ یطیط   تخادرپ   تخادرپ

7777
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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 09 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیردراگ دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003362000103 زاین :  هرامش 

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قباطم  - 

تالآرازبا الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قباطم   :: 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

لیردراگ لیردراگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ قبط   ) ییانشور یزاس  ریز  داجیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000180 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا دیدزاب  زا  دعب  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یچراگیس یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  عون  زا  قیقد  عالطا  تهج 

09152154090  : سامت هرامش 
دشاب یم  هدنرب  هدننک  نیمات  اب  الاک  لاسرا  یبناج و  یاه  هنیزه 

تامدخ الاک و  دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

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

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: 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 قبط   قبط  ) ) ییانشور ییانشور یزاس   یزاس ریز   ریز داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 7979
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لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5722257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم رد  لیوحت  ددع  کی  تاصخشم  قبط  ینوئدراکا  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000161 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   K-SH لدم ینوئدراکآ  ییوشک  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم ههام  هیوست 3 - دشابیم لحم  رد  لیوحت   - ددرگ یراذگراب  روتکاف   - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هداج  ریذپ  بیسآ  ناربراک  هژیو  یشزیگنا  شزومآ و  حرط  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001398000164 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
شزومآ ینابیتشپ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یتسویپ  کرادم  اب  قباطم  تمدخ  تاصخشم  عون و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719153416 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  نواعت  نابایخ  رسای  رامع  راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37780426-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37780424-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینوئدراکا ینوئدراکا دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 8080

یایا هداج   هداج ریذپ   ریذپ بیسآ   بیسآ ناربراک   ناربراک هژیو   هژیو یشزیگنا   یشزیگنا وو   شزومآ   شزومآ حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8181
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رامول یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722574 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یلصاراولب ) رباعم شرف  کیئازومو  یراذگلودج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005579000006 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  رامول  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرمرتم - لوطرتم 168 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناوریس رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد تکرش  همان  تنامض  هدام 39 هرصبت 2 فیدر  هدام 58 عوضوم  لایر  رابتعا 3000000000 غلبم  نیعبرا  تارابتعا   ، شرف کیئازومو  یراذگلودج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر هصقانم 150000000

6955116715 یتسپ :  دک  رامول ،  یرادرهش  نارادساپ -  خ  رامول -  ناوریس -  ناوریس ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34723281-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34724464-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک بالضاف  با و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  هایس  کینسرآ  بذج  نیزیر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007014000866 زاین :  هرامش 

( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وکرآ گنر  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  وکرآ  یتراجت  مان  یمرگولیک  رادقم  هکشب  هدشن  عابشا  یرتسا  یلپ  نیزر  الاک :  مان 

مرگولیک 1 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  هارمه  هرامش  جرد  همیمض و  مالعتسا  مرف  قبط  یداهنشیپ  کرامو  هدنزاس  هناخراک  مان  هئارا   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  لیمکت  یتسویپ  مالعتسا  مرف  دقاف  تاداهنشیپ  هب  ***

6619643413 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  نامزاس  بنج  یلبش -  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33177664-087  ، 33285777-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241045-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یلصاراولب یلصاراولب )) رباعم رباعم شرف   شرف کیئازومو   کیئازومو یراذگلودج   یراذگلودج ناونع : : ناونع 8282

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   هایس   هایس کینسرآ   کینسرآ بذج   بذج نیزیر   نیزیر ناونع : : ناونع 8383
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  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 14 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 4  هب  تسویپ  ریوصت  قبط   cm 100 زیاس ینوریب  طیحم  نکشن  بدحم  یکیفارت  هنیآ  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005867000152 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیرآ کیفارت  نمیا  ناگراتس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   cm 100 زیاس ینوریب  طیحم  نکشن  بدحم  یکیفارت  هنیآ  الاک :  مان 

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

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  یلاسرا  کرادم  تسویپ  رد  روتکاف ) شیپ  قاصلا  دیشاب (  هتشاد  ار  لماک  تقد  هدش  هتساوخ  دراوم  یتسویپ و  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
06153507150 نایهللادبع 09168241287 -  دالیم  یاقآ  بانج  زاین ؛  دروم  الاک  ینف  تاعالطا  ذخا  تهج  ینف  رظان  سامت  هرامش 

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507110-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مئامض  رد  تساوخرد  حرش  اب  قباطم......یکیفارت  یولبات   / نادرگ غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091915000295 زاین :  هرامش 

ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
داتس تسویپ  رد  مالعتسا  طیارش  مرف  تساوخرد و  حرش  اب  قباطم  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داتس تسویپ  رد  مالعتسا  طیارش  مرف  تساوخرد و  حرش  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173767455 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  الاب  غاب  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37162531-031  ، 36247001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36244427-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cmcm  100100 زیاس   زیاس ینوریب   ینوریب طیحم   طیحم نکشن   نکشن بدحم   بدحم یکیفارت   یکیفارت هنیآ   هنیآ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8484

یکیفارت یکیفارت یولبات   یولبات  / / نادرگ نادرگ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 8585
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ناتسدرک ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتخاس  شیپ  یعبرم  ینتب  سکاب  بصن  لمح و  هیهت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط 

ناویرم تلو  ولیک  تسپ 63  طسوتم  راشف  یجورخ  یاه  ردیف  حالصا  تهج 
1101007017000163 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناتسدرک نتب  ایاپ  هدننک  هضرع  عجرم  یزاس  لپ  دربراک   3/6x2/6 m زیاس ینتب  هنهد  سکاب  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتخاس  شیپ  یعبرم  ینتب  سکاب  بصن  لمح و  هیهت ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تاصخشم  قبط 

ناویرم تلو  ولیک  تسپ 63  طسوتم  راشف  یجورخ  یاه  ردیف  حالصا  تهج 

6616734463 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یرادا - تیاس  - نازابناج راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33283601-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33281701-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتخاس هتخاس شیپ   شیپ یعبرم   یعبرم ینتب   ینتب سکاب   سکاب بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 8686
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روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  جورخ  دورو و  تبث  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000262 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   JDN-TS860-I لدم ددرت  رامآ  تبث  دارفا و  جورخ  دورو و  لرتنک  دربراک  یکینورتکلا  مزیناکم  یا  هروک  گنر  اب  ینهآ  هندب  هخاش  هس  تیگ  الاک :  مان 

یسوط ریصن  هجاوخ  یهاگشناد  داهج  هدننک 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39903755 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییابابلگ یاقآ 

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

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم جورخ   جورخ وو   دورو   دورو تبث   تبث هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8787

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zjupcfsq9hvt4?user=37505&ntc=5723022
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5723022?code=37505


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ قبط   ) بدحم هنیا  عونمم و  دورو  ولبات  یکیفارت .  هکشب  رالوس .  رشالف  .یکیفارت  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000183 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  شیوپ  ناهار  نارمع  نیسدنهم  هدنزاس  عجرم  یعبرم  رتم  یدنب  هتسب  دقاف  یزلف  لیطتسم  یتاعالطا  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

شیوپ ناهار  نارمع  نیسدنهم 
عبرم رتم  1 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یقالخا یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  عون  زا  قیقد  عالطا  تهج 

09155005290  : سامت هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

الاک دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

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

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: 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 قبط   قبط  ) ) بدحم بدحم هنیا   هنیا وو   عونمم   عونمم دورو   دورو ولبات   ولبات یکیفارت .  .  یکیفارت هکشب   هکشب رالوس .  .  رالوس رشالف   رشالف .یکیفارت   .یکیفارت ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 8888
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نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( نالیگ ناتسا  یاه  هار  هیشاح  سرادم  یزاس  نمیا   ) یا هداج  ناربراک  هب  ینمیا  تازیهجت  هئاراو  شزومآ  حرط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001162000155 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا مالعتسا  رد  تکرش  تهج  ارتاس )  ) یزاجم یاضفریوصت  توص و  تاررقم  میظنت  نامزاس  یزاجم  یاضف  رد  یا  هناسر  تیلاعف  زوجم  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا

4163863547 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  یوربور  - راسلگ تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3211064-013  ، 33110154-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33110164-013 :: 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   99 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اهاه هار   هار هیشاح   هیشاح سرادم   سرادم یزاس   یزاس نمیا   نمیا یایا -  -  هداج   هداج ناربراک   ناربراک هبهب   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت هئاراو   هئاراو شزومآ   شزومآ حرط   حرط ناونع : : ناونع 8989
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هیولیگهک و یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب

دمحاریوب هیولیگهک 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   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوناروا 600 لدم  hss کج تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092885000136 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اصحا ینمیا  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   BESAM هدنزاس عجرم   SW100 لدم رد  ندرک  زاب  دربراک  یقرب  کیتاموتا  کج  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/06 زاین :  خیرات 

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا روتکاف  شیپ  هئارا  هدنشورف و  اب  یشک  نهآ  برد و  یراکشوج  هنیزه  انمض  هدنشورف  اب  بصن  لاسرا و  هنیزه  هام و  تخادرپ 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591741413 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یرهطم  راولب  جوسای  d جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347115-0743  ، 33233591-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33233591-074 :: 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

نانمس هقطنم  هپس  کناب  بعش  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 08 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( پالور ) یقرب هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030018000019 زاین :  هرامش 

نانمس هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپدادرارقو مالعتساو  تاصخشم  لیافاب  قباطم  یکناویا  هبعش  تهج  ( پالور  ) یقرب هرکرک  بصنو  هیهت  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
عبرمرتم  23 دادعت : 

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

تسا یمازلا  تسویپ  مالعتسا  لیاف  یراذگرابو  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3518784568 یتسپ :  دک  نانمس ،  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رویرهش  راولب 17  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332640-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328793-023 :: 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

600600 سوناروا   سوناروا لدم   لدم hsshss کجکج   ناونع : : ناونع 9090

(( پالور پالور )) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 9191
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نانمس هقطنم  هپس  کناب  بعش  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 08 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( پالور  ) یقرب هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030018000020 زاین :  هرامش 

نانمس هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپدادرارقو مالعتسا  لیاف   ، تاصخشماب قباطم  راسمرگ  یزکرم  هبعش  تهج  پالور )  ) یقرب هرکرک  بصنو  هیهت  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
عبرمرتم  39 دادعت : 

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

تسا یمازلا  تسویپ  مالعتسا  لیاف  یراذگرابو  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3518784568 یتسپ :  دک  نانمس ،  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رویرهش  راولب 17  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332640-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328793-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( پالور پالور  ) ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 9292
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722601 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تاصخشم  قبط  هرجنپ ( ظافح   * ینودراکآ برد  تاموتا *  تازیهجت   * تاموتا برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001258000073 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هرجنپ ظافح   * ینودراکآ برد  تاموتا *  تازیهجت   * تاموتا برد  - 

یرادهگن ریمعت و  الاک :  هورگ 
ددع  21 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لمح  هیارک 

نایفرشا 09153119382 یاقآ  یروانف  کرهش  دابآ  نسح  هداج  دیدزاب :  لحم 

9185984111 یتسپ :  دک  یسودرف ،  عطاقت  داشرا و  عطاقت  لصافدح  مایخ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7001248-0513  ، 37001103-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37001103-051 :: 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

هرجنپ هرجنپ ظافح   ظافح  * * ینودراکآ ینودراکآ برد   برد تاموتا *  *  تاموتا تازیهجت   تازیهجت  * * تاموتا تاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 9393
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  مالقا  زا  یکی  هب  طوبرم  هباشم و  دک  ناریا.تسویپ  لیاف  قبط  یتساوخرد  مالقا  ریاس  ییوشک و  برد  روتوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هر ماما  هاگدورفرد  لیوحت.یراک  زور   60 تخادرپ

1101001621000111 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کف نمیا  نازاس  برد  هدننک  هضرع  عجرم   FAAC یتراجت مان  کیتاموتا  رد  لدم 746  ییوشک  لماک  روتوم  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/07/11 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کناب لباقم  یرفاسم  کی  لانیمرت  هامرهم  خروم 4   11 تعاس دیدزاب  خیرات.تسا  یمازلا  دیدزاب  .دسرب  ینف  رظان  دات  هب  دیاب  هنومن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هر ماما  هاگدورف  رد  لیوحت.دامن  لصاح   09123163245 اب سامت  رتشیب  تاعالطا.ناماس 

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51008953-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: 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

.دشاب .دشاب یمیم   مالقا   مالقا زازا   یکی   یکی هبهب   طوبرم   طوبرم وو   هباشم   هباشم دکدک   ناریا.تسویپ   ناریا.تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یتساوخرد   یتساوخرد مالقا   مالقا ریاس   ریاس وو   ییوشک   ییوشک برد   برد روتوم   روتوم ناونع : : ناونع
.هر .هر ماما   ماما هاگدورفرد   هاگدورفرد لیوحت.یراک   لیوحت.یراک زور   زور   6060 تخادرپ تخادرپ
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ناتسرل ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: 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 23 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  ناتسرل  ناتسا  یلم  کناب  بعش  یا  هرکرک  برد  بصنو  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001199000014 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

رتم 12 دادعت : 
1401/07/07 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیق و نودب  ضیوعت  یتناراگ   ، بصنو لمح  هنیزه  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  ناتسرل  ناتسا  یلم  کناب  بعش  یا  هرکرک  برد  بصنو  تخاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعب  یبارخ  هنوگرهو  طرش 

6816938443 یتسپ :  دک  کناب ،  راهچ  هر -)  ) ینیمخ ماما  نابایخ  دابآ -  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334116-066  ، 33302062-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33302063-066 :: 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

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ناتسرل   ناتسرل ناتسا   ناتسا یلم   یلم کناب   کناب بعش   بعش یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصنو   بصنو تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 9595
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ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدزاب.لیوحت زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ.دشاب 60  یم  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  لیاف  قبط  کیتاموتا  برد  لماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دسرب ینف  هرادا  دات  هب  دیاب  الاک.دشاب  یم  یمازلا 

1101001621000112 زاین :  هرامش 
هر ینیمخ   ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   3x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یمازلا  دیدزاب.لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ.دشاب 60  یم  هباشم  دک  ناریا.تسویپ  لیاف  قبط  کیتاموتا  برد  لماک  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دسرب ینف  هرادا  دات  هب  دیاب  الاک  سامت 09123163245  نفلت.هاگدورف  هاپس  یهدنامرف  نامتخاس  لباقم  تعاس 11  دیدزاب.دشاب 1401/7/6 

1435874361 یتسپ :  دک  یهاگدورف ط 2 ،  رهش  نامتخاس  ینیمخ  ماما  یللملا  نیب  هاگدورف  مق  نارهت  نابوتا  رتمولیک 30  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51008953-021  ، 55678390-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55677619-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینوئدراکا5722257 هاردنبهار  هار تازیهجت   تازیهجت

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

تساوخرد5723022 قباطم  جورخ  دورو و  تبث  هارهاگتسد  هار تازیهجت   تازیهجت

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

یمازلا یمازلا دیدزاب.لیوحت   دیدزاب.لیوحت زازا   سپسپ   یراک   یراک زور   زور   6060 تخادرپ.دشاب   تخادرپ.دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا.تسویپ   ناریا.تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد لماک   لماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع
.دسرب .دسرب ینف   ینف هرادا   هرادا دات   دات هبهب   دیاب   دیاب الاک.دشاب   الاک.دشاب یمیم  
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دنجریب یرادرهش   :: 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 11 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تسویپ تاصخشم  حرش  هب  زاس و ...  هریخذ  هاگتسد  هکبش و  تحت  نیبرود  یدادعت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005361000149 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  دنجریب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   VIVOTEK یتراجت مان   IP7134 لدم  IP camera هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد سپس  دوش  اضما  رهم و  لیمکت  زا  سپ  اهتسویپ  هیلک  تمیق و  تسیل  - تسا مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ینوناق و  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشاب یم  یرادرهش  یزکرم  رابنا  لحم  رد  الاک  لیوحت  - ددرگ یراذگراب  هناماس 

9716614119 یتسپ :  دک  رذوبا ،  نادیم  دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31830234-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32226625-056 :: 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

ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلک تمیق.دات  زا  سپ  دیرخ.دنشاب  یلصا  سانجا.یتسویپ  لیاف  رد  یتساوخرد  مالقا  تاحیضوت و  یمامت.هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام کی  هیوست.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ.ددرگ  جرد 

1101090614000888 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

کریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم   PIXORD یتراجت مان   P600 لدم یتظافح  یاه  متسیس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

شیپ.ددرگ جرد  یلک  تمیق.دات  زا  سپ  دیرخ.دنشاب  یلصا  سانجا.یتسویپ  لیاف  رد  یتساوخرد  مالقا  تاحیضوت و  یمامت.هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام کی  هیوست.ددرگ  همیمض  روتکاف 

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192709-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: 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

 ...  ... وو زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد وو   هکبش   هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797

یتظافح یتظافح یاه   یاه متسیس   متسیس هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9898
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دزی نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهرورس یزادنا  هار  یروآ و  عمج  -NVR یزادنا هار  ریمعت و  سیورس و  تست و  - رورس یزادنا  هار  سیورس و  یبای و  بیع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تاقلعتم مزاول و  اب   ) گنیروتینام
1101091794000320 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشاب یموب  یدزی و  هدننک  تکرش  طقف  ًافطل  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   - و..وریغو رورس - یزادنا  هار  سیورس و  یبای و  بیع   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  هعلاطم و  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  ناتسرامیب  تساوخرد  تایئزج  - هلاس کی  یلا  ههام  یدقن 6 ریغ  تخادرپ 

8918849435 یتسپ :  دک  نومنهر ،  یلع  دمحم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یخرف ،  خ  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3120001-035  ، 3122001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نامتخاس5722993 یریوصت  یتوص و  لاتیجیدتازیهجت  لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

تازیهجت5722805 هتسب و  رادم  هکبشنیبرود  هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5723038-NVR یزادنا هار  ریمعت و  سیورس و  تست و  - رورس یزادنا  هار  سیورس و  یبای و  بیع 
( تاقلعتم مزاول و  اب   ) گنیروتینام یاهرورس  یزادنا  هار  یروآ و  عمج 

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یاهرورس یاهرورس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   یروآ   یروآ عمج   عمج -- NVRNVR یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ریمعت   ریمعت وو   سیورس   سیورس وو   تست   تست -- رورس رورس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   سیورس   سیورس وو   یبای   یبای بیع   بیع ناونع : : ناونع
(( تاقلعتم تاقلعتم وو   مزاول   مزاول اباب    ) ) گنیروتینام گنیروتینام
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یروف5722064 لیوحت  یزادنا  هار  بصن و  هارمهب  تسویپ  تسیل  قبط  رورس  قاتا  قیرح  افطا  متسیس 
تسیمازلا روتکاف  شبپ  تسویپ  هباشمدکناریا 

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتسش5722814 رشالف -  قیرح  مالعا  ریژآ  قیرح  - مالعا  لرتنک  لناپ   - KNX متسیس  V 12 یرطاب
ترارح دود و  هب  ساسح  روتکتد  یناشن -  شتآ  قیرح  مالعا 

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا



(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلکسا  - رادص راولب  - یناقلاط رهشوب خ  تمدخ : لحم  سردآ.یتسویپ  راک  حرش  قیط  ردانب  رگید  هب  اهروانش  ددرت  زوجم  ذخا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب هراق  تالف  تفن  تکرش 

1101093631002986 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یلحاس یاه  بآ  ییایرد و  لقنو  لمح  سیورس :  مان 
روانش 1 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تالف تفن  تکرش  هلکسا   - رادص راولب  - یناقلاط رهشوب خ  تمدخ : لحم  سردآ.یتسویپ  راک  حرش  قیط  ردانب  رگید  هب  اهروانش  ددرت  زوجم  ذخا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رهشوب هراق 

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33548632-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ردانب5722377 رگید  هب  اهروانش  ددرت  زوجم  ددرتذخا  ددرت

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

تساوخرد5723022 قباطم  جورخ  دورو و  تبث  هارهاگتسد  هار تازیهجت   تازیهجت

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

بسانم و5723079 تهج  هاگولهپ  ثادحا  هارگرزب -  حطس  رد  یسرجوین  لیردراگ و  تشادهگن  تایلمع 
رباعم یزاس  بسانم  یزاسهب و  یزاس  حطسمه  تایلمع  ناهارگرزب -  یزاس  نمیا 

هار هار تازیهجت   تازیهجت

ردانب ردانب رگید   رگید هبهب   اهروانش   اهروانش ددرت   ددرت زوجم   زوجم ذخا   ذخا ناونع : : ناونع 100100
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نایمرد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  یناشن  شتآ  یاه  لوسپک  قیرح و  ءافطاو  مالعا  هب  طوبرم  مالقادیرخاهب  مالعتسا  مرف  هباشم  دک  ناریا  هب  هجوت  اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ 

1101092003000108 زاین :  هرامش 
نایمرد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

درگ تشد  نسح  هدننک  هضرع  عجرم  ردنلیس  رذآ  یتراجت  مان  یدالوف  سنج   kg 6 تیفرظ یناشن  شتآ  زاگ  ردوپ  صوصخم  یلاخ  لوسپک  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/07/07 زاین :  خیرات 
نایمرد رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  یزادنا  هارو  بصن  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نایمرد ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  یرادنامرف -  راولب  هیدسا -  رهش  یبونج -  ناسارخ  نایمرد ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9717853577

31308806-056  ، 31308885-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32125848-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یروف5722064 لیوحت  یزادنا  هار  بصن و  هارمهب  تسویپ  تسیل  قبط  رورس  قاتا  قیرح  افطا  متسیس 
تسیمازلا روتکاف  شبپ  تسویپ  هباشمدکناریا 

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح و5722168 ءافطاو  مالعا  هب  طوبرم  مالقادیرخاهب  مالعتسا  مرف  هباشم  دک  ناریا  هب  هجوت  اب 
.دشاب یم  تسویپ  تسیل  قبط  یناشن  شتآ  یاه  لوسپک 

قیرح قیرح

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

یتسش5722814 رشالف -  قیرح  مالعا  ریژآ  قیرح  - مالعا  لرتنک  لناپ   - KNX متسیس  V 12 یرطاب
ترارح دود و  هب  ساسح  روتکتد  یناشن -  شتآ  قیرح  مالعا 

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

تسیل تسیل قبط   قبط یناشن   یناشن شتآ   شتآ یاه   یاه لوسپک   لوسپک وو   قیرح   قیرح ءافطاو   ءافطاو مالعا   مالعا هبهب   طوبرم   طوبرم مالقادیرخاهب   مالقادیرخاهب مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا هبهب   هجوت   هجوت اباب   ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ

10110 1

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6fn4cy5bq6p73?user=37505&ntc=5722168
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5722168?code=37505


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مالیا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1 :: یهگآ یهگآ هرامش   رهظهرامش تعاس 13 ب .  خیرات 1401/07/02  زا   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایوپ داصتقا   :: عبنم . عبنم تعاس 13 ب تیاغل  خیرات 1401/07/06  زا   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
ظ

5721942 :: هرازه هرازه .ق ظدکدک   تعاس 10   - 1401/07/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا  یاتسور  یزکرم  رابنا  دس و  راهچ  هاگتسیا  ییانشور  ینوماریپ و  تظافح  اقترا  تیوقت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 13/419/580/000  غلبم 

لایر نیمضت 670/979/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تسارح رتفد  مالیا ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  سدقم ،  عافد  نادیم  رد  عقاو  تسارح  هناخریبد   :: سردآ سردآ

یلخاد 313  7-08432230120 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ینوماریپ تظافح   :: 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

ییانشور5721942 ینوماریپ و  تظافح  اقترا  ینوماریپتیوقت و  ینوماریپ تظافح   تظافح

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

ییانشور ییانشور وو   ینوماریپ   ینوماریپ تظافح   تظافح اقترا   اقترا وو   تیوقت   تیوقت ناونع : : ناونع 102102
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نامرک ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تکاد 3 جوز - ود  ریگدزد  لباک  رپمآ - تلو 9  دیسا 12  دیلدلیس  یرتاب  وزیپ - ریژآ  وگدنلب - سکاب  وگدنلب - دودروتکتد - میس - اب  یمشچ  لاوریاف - یتراکمیس  ریگدزد 

1201003439000009 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

دشاب یم  هدننک  نیمات  طسوت  ناجریس  ناتسرهش  لحم  رد  بصن  - تسیمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا  - 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

روتکاف  1 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم ماجنا  ناجریس  ناتسرهش  لحم  رد  الاک  بصن  لیوحت و  زا  سپ  زور  لقادح 5  روتکاف  هیوست  - دنشاب هلاس  ربتعم 2  یتناراگ  یاراد  سانجا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- هدننک نیمات  طسوت  لاس  مایا  همه  رد  هدننک  نیمات  طسوت  یلامتحا  یبارخ  تهج  یهد  سیورس  - ددرگ

7618717313 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  ملعم  لپ  افش و  هارراهچ  لصاف  دح  یروهمج  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32132928-034  ، 32133326-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32133928-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: 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

ولوپآ5722034 ریذپ  سردآ  قیرحروتکتد  قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5722303 ... وگدنلب و سکاب  وگدنلب - دودروتکتد - میس - اب  یمشچ  لاوریاف - یتراکمیس  روتکتدریگدزد  روتکتد

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

5722355FLAME DETECTORقیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتسش5722814 رشالف -  قیرح  مالعا  ریژآ  قیرح  - مالعا  لرتنک  لناپ   - KNX متسیس  V 12 یرطاب
ترارح دود و  هب  ساسح  روتکتد  یناشن -  شتآ  قیرح  مالعا 

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتوص5722890 یرصب و  هدنوش  تست  لدم  قیرحرتمورپا  قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

 ...  ... وو وگدنلب   وگدنلب سکاب   سکاب وگدنلب - - وگدنلب دودروتکتد - - دودروتکتد میس - - میس اباب   یمشچ   یمشچ لاوریاف - - لاوریاف یتراکمیس   یتراکمیس ریگدزد   ریگدزد ناونع : : ناونع 103103

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vhra96wu3mssa?user=37505&ntc=5722303
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5722303?code=37505


(( 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

5722303 ... وگدنلب و سکاب  وگدنلب - دودروتکتد - میس - اب  یمشچ  لاوریاف - یتراکمیس  روتکتدریگدزد  روتکتد

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

جنپ هقطنم  هپس  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ تاقلعتم  هارمه  هب   CANON EOS 90 D WITH 18-135 MM IS USM لاتیجید نیبرود  هاگتسد  کی  دیرخ  شرافس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لیاف  رد  کناب  یمالعا  طیارش  تساوخرد و  قباطم 

1201094858000034 زاین :  هرامش 
جنپ هقطنم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 

یمالعا طیارش  تساوخرد و  قباطم  نآ  تاقلعتم  هارمه  هب   CANON EOS 90 D WITH 18-135 MM IS USM لاتیجید نیبرود  هاگتسد  کی  دیرخ  شرافس  - 
یتسویپ لیاف  رد  کناب 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تساوخرد و قباطم  نآ  تاقلعتم  هارمه  هب   CANON EOS 90 D WITH 18-135 MM IS USM لاتیجید نیبرود  هاگتسد  کی  دیرخ  شرافس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ قاصلا  جرد و  روتکاف  شیپ  کی  رد  داروم  همه  یتسویپ  لیاف  رد  کناب  یمالعا  طیارش 

1595813551 یتسپ :  دک  کالپ 486 ،  نارهت  گرزب  لته  یوربور  یرهطم  نابایخ  یادتبا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35918052-021  ، 88544573-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88542630-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5721733CANON EOS 90 D WITH 18-135 MM لاتیجید نیبرود  هاگتسد  کی  دیرخ  شرافس 
یتسویپ لیاف  رد  کناب  یمالعا  طیارش  تساوخرد و  قباطم  نآ  تاقلعتم  هارمه  هب   IS USM

نیبرود نیبرود

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

5721846 ... زاس و هریخذ  هاگتسد  هکبش و  تحت  نیبرود  هتسبدیرخ  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5722302 رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هتسبهصقانم  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

نآنآ تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب     CANON EOS 90  D WITH 18 - 135 MM IS  USMCANON EOS 90  D WITH 18 - 135 MM IS  USM  لاتیجید لاتیجید نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ شرافس   شرافس ناونع : : ناونع
یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف ردرد   کناب   کناب یمالعا   یمالعا طیارش   طیارش وو   تساوخرد   تساوخرد قباطم   قباطم

104104
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتظافح5722742 یاه  متسیس  هتسب  رادم  هتسبنیبرود  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تازیهجت5722805 هتسب و  رادم  هکبشنیبرود  هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرون5722969 ربیف  یریوصت و  شیاپ  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
رهش حطس 

هار هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  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   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631002987 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ اریو  هشارت  نیون  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   Dell EMC یتراجت مان   Unity XT 480 لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  دکناریا 

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23942686-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 105105
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 15 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(401/3438) همدخاب هتعاس  تروصب 24  لدم 2000  نت  کارتفیل 5  نیمات  - حتف 43 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(09168159953  - 09163134339  – 06134147022  ) دوش لاسرا  لیمکت و  تسویپ ، 

1101093985004637 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

4147018-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5721846 ... زاس و هریخذ  هاگتسد  هکبش و  تحت  نیبرود  هتسبدیرخ  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاعالطا5722511 زاس  هریخذ  زاسهاگتسد  زاس هریخذ   هریخذ

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

نت5722763 کارتفیل 5  زاسنیمات  زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینوئدراکا5722257 هاردنبهار  هار تازیهجت   تازیهجت

(( 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

ینوئدراکا5722257 هاردنبهار  هار تازیهجت   تازیهجت

نتنت   55 کارتفیل   کارتفیل نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 106106
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یهیقف رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

{ تسویپ  } رورس مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000396 زاین :  هرامش 
زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS439U لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا 09177073947 تخادرپ  دشاب  یم  تسویپ  تساوخرد  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09378906106 دوش گنهامه  یحایس  سدنهم  اب  ینف  لاوس  تروص  رد 

7134846616 یتسپ :  دک  دنز ،  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 107107
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ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  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 13 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005906000065 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان  هنایار  رورس   HPE 2.4TB SAS 12G 10K کسید دراه  الاک :  مان 

نرق زادرپ  تراپ  سسرآ 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهعب  نامرد  تیریدمات  لمح  هنیزه.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   . تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  رورس  دراه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه تهج  09163023028 و 09166140183  .تسا

6134994433 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نامرد  تیریدم  نامتخاس  دشر  نابایخ 9  شبن  رگراک  نادیم  ناتسلگ  نابوتا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33721002-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340037-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 108108
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5722061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097224000067 زاین :  هرامش 

مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ZTE CORPORATION یتراجت مان   ZXSS10 SS1B لدم  telecommunication network main core رورس الاک :  مان 

سراف ناتسا  تارباخم  هدننک 
هاگتسد 35 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش لاسرا  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  یلام  ینف و  داهنشیپ  .دشاب  یمن  دیرخ  کالم  هدوب و  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  هناگادج  تروص  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  لیاف  هیارا 

.دشاب یم  یزادنا  هار  بصن و  زا  دعب  هامکی  باسح  هیوست  .دشاب  یم  هدنرب  هدهعب  لمح  هنیزه 

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

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

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 109109
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لاحمراهچ و هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: 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 15 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشماب  -hp-G10 رورسددع ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092154000020 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هتفرشیپ یرتویپماک  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

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

دریگیم تروص  هزیناکم  دحاو  طسوت  الاک  دات  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8813657354 یتسپ :  دک  یتسپ 347 ،  قودنص  ناهفصا - درکرهش  هداج  رتمولیک 5  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33335952-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331608-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشماب   تاصخشماب -- hp-G10hp-G10 رورسددع رورسددع ودود   ناونع : : ناونع 1101 10
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ITP SERVER AF300 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097224000068 زاین :  هرامش 

مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناتسراهب  یورین  ایاپ  تارباخم  قرب و  یسدنهم  ینف و  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   AF300 لدم  NTP رورس میات  سا  یپ  یج  الاک :  مان 

ناتسراهب یورین  ایاپ  تارباخم  قرب و  یسدنهم  ینف و 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لاسرا  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  هناگادج  تروص  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  لیاف  .تسین  دیرخ  کالم  هدوب و  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  یزادنا  هار  لمح و  تیلویسم  هنیزه و 

**** .دشابیم یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  یاه  لیاف  هیارا  ***

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

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

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ITP SERVER AF300ITP SERVER AF300 ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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زاف ۱۸/۱۷ متفه -  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / تالاصتا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096683000269 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  سیلگنا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL580G5 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07731311460-1463-1469-1458-1457-1461

7511893651 یتسپ :  دک  متفه ،  هاگشیالاپ   / یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ // تالاصتا تالاصتا ناونع : : ناونع 1121 12

(( رلیرت رلیرت تاعطق   تاعطق ناونع : : ( ( ناونع 113113
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.ددرگ هعجارم  تسویپب  افطل  رلیرت ) تاعطق  هرامش 0132233 (  دیرخ  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985004607 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یضوع یسیع  هدننک  هضرع  عجرم   GOLD SPRING یتراجت مان   GSE لدم ینیزنب  قرب  روتوم  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

LANDI هدنزاس عجرم   PROTECTION COVER ADJUSTER SCREW یتراجت مان  نتراک  وردوخ   CNG راشف میظنت  چیپ  ظفاحم  هعطق  شوپرد  الاک :  مان 
RENZO ITALY

ددع 50 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   HOSE یتراجت مان   E23 وسوم بآ  روتایدار  هعطق  گنلیش  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هنزیو هداز  نسح  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم   ABB.LIMITET یتراجت مان   HUB لدم هنایار  رورس  دربراک  هعطق  یب  سا  وی  تراک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعجارم  تسویپب  افطل  رلیرت ) تاعطق  هرامش 0132233 (  دیرخ  یاضاقت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش5721879 گنیروتینام  رازفا  یرادامرن  یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس5721881 رورسمزاول  رورس

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

رورس5721959 رورسدراه  رورس

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

هکبش5722061 رورستازیهجت  رورس

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

یروف5722064 لیوحت  یزادنا  هار  بصن و  هارمهب  تسویپ  تسیل  قبط  رورس  قاتا  قیرح  افطا  متسیس 
تسیمازلا روتکاف  شبپ  تسویپ  هباشمدکناریا 

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5722210 تاصخشماب  -hp-G10 رورسددع رورسود  رورس

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

5722352ITP SERVER AF300رورس رورس
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ5722430 حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  / رورستالاصتا رورس

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

5722958( رلیرت تاعطق  رورس ( رورس

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

5723038-NVR یزادنا هار  ریمعت و  سیورس و  تست و  - رورس یزادنا  هار  سیورس و  یبای و  بیع 
( تاقلعتم مزاول و  اب   ) گنیروتینام یاهرورس  یزادنا  هار  یروآ و  عمج 

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل  قبط   ) لپوک ومرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  ناگرهب  یتفن  هقطنم  رد  لیوحت  دات و 

 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 
.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

1101094095000336 زاین :  هرامش 
ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناکیتراپ تعنص  دنهس  هدننک  هضرع  عجرم   PARTIKAN THERMOCOUPLE یتراجت مان   TYPE J-K-S-R-T لدم یترارح  امد  روسنس  الاک :  مان 
ددع 18 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
ملید رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دش دهاوخن  هداد  یرثا  بیترت  ددرگن  هئارا  روتکاف  شیپ  هک  یتاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  سامت  تهج  لیابوم  هرامش 

7537115337 یتسپ :  دک  ناگرهب ،  یتفن  هقطنم  نسح  ماما  ردنب  ملید  ردنب  رهشوب  ناتسا  ملید ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23338820-021  ، 23388200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23388200-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لپوک لپوک ومرت   ومرت ناونع : : ناونع 1141 14
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دامن تسویپ  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  افطل.دشابیم  هباشم  دک  ناریا  .vt60 هاگتسد هب  طوبرم   b&k جنس باتش  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000690 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   HANSFORD هدنزاس عجرم   VT60 روزیلانآ هاگتسد  هب  روسنس  لاصتا  دربراک   HS-ACTBA لاریپسا لباک  الاک :  مان 
یسراپ نیون  زومآ  تعنص 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت سناژروا  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722645 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

vt60vt60 هاگتسد   هاگتسد هبهب   طوبرم   طوبرم   b&kb&k جنس جنس باتش   باتش روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 115115

 - - یراوس یراوس ادزم   ادزم لئوک   لئوک هعطق   هعطق چیپ   چیپ میس   میس تنویماک -  -  تنویماک روتوم   روتوم گنل   گنل لیم   لیم هتهت   هعطق   هعطق گنیربلب   گنیربلب نونو -  -  روتوم   روتوم هعطق   هعطق عمش   عمش نونو -  -  لماک   لماک زاگ   زاگ هچیرد   هچیرد ناونع : : ناونع
رتنیرپسا رتنیرپسا زنب   زنب نونو   روتوم   روتوم اوه   اوه روسنس   روسنس نونو -  -  بقع   بقع خرچ   خرچ یزلف   یزلف لماک   لماک زمرت   زمرت تنل   تنل

1161 16

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/w96g75ycsqm4w?user=37505&ntc=5722417
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5722417?code=37505


هباشم دک  ناریا  رتنیرپسا 314- مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004439000156 زاین :  هرامش 

نارهت سناژروا  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کدی ادزم  هدننک  هضرع  عجرم   FAW هرفن نو 11  لماک  زاگ  هچیرد  الاک :  مان 

تس 20 دادعت : 
1401/07/13 زاین :  خیرات 

کدی ادزم   FAW هرفن نو 11  روتوم  هعطق  عمش  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/07/13 زاین :  خیرات 
ینف 2322142020 هرامش  هاوگ  هدننک  هضرع  عجرم   MIGHTY HYUNDAI تنویماک روتوم  گنل  لیم  هت  هعطق  گنیربلب  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/07/13 زاین :  خیرات 

کدی ادزم  هدننک  هضرع  عجرم   FL 3 یراوس ادزم  لئوک  هعطق  چیپ  میس  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/07/13 زاین :  خیرات 
هنایار ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   BENZ یتراجت مان  رتنیرپسا  زنب  نو  بقع  خرچ  یزلف  لماک  زمرت  تنل  الاک :  مان 

تس 200 دادعت : 
1401/07/13 زاین :  خیرات 

هنایار ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   BOSCH یتراجت مان  رتنیرپسا  زنب  نو  روتوم  اوه  روسنس  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/07/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روسنس  - تسد 200 314 بقعزمرت تنل  - ددع لئوک 314 50 - ددع گنل 314 20 لیم  هت  گنیربلب  - ددع 300 314 روتوم عمش  - ددع زاگ 314 20 هچیرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههامود لقادح  هجو  تخادرپ  - هطوبرم ناسانشراک  هدهعرب  الاک  تلاصا  دات  - ناگیار الاک  لمح  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - ددع 50 314( سمریا ) اوه

1473745881 یتسپ :  دک  کالپ 58 ،  ادخهد -  ربکا  یلع  هچوک  شبن  یبونج -  رهشناریا  نابایخ  یسودرف -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88320674-021  ، 44896381-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44896347-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5722820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

149921 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
mastercool کینورتکلا بای  یتشن  روسنس  بارپ  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/07/08 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هگنل ردنب  یرادرهش   :: 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   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رلرتنک و هدنریگو   s40 لدم یتعنصرلرتنک  لماش  تاقلعتم  هارمه  هب  imu روسنس تلیتو  2w یلخاد ویدار  یاراد   gnss هدنریگ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتنزرب فیکو  یرتم  ییوشک 2 ینبرک  نلاژ 

1101093502000015 زاین :  هرامش 
هگنلردنب یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دنمیار زادرپ  ناکم  هدننک  هضرع  عجرم  دنمیار  زادرپ  ناکم  هدنزاس  عجرم   RayMax-Ultimate لدم یرادرب  هشقن   GPS/GNSS هدنریگ الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/13 زاین :  خیرات 
هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب هدوزفا  شزرارب  تایلام  باستحا  نودب  تمیق  .دشابیم  یموب  ناراکنامیپ  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7971683399 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  بالقنا -  نابایخ  هگنلردنب -  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44244005-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44245490-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لپوک5722274 روسنسومرت  روسنس

mastercoolmastercool کینورتکلا   کینورتکلا بای   بای یتشن   یتشن روسنس   روسنس بارپ   بارپ ناونع : : ناونع 1171 17

یرادرب یرادرب هشقن   هشقن   GPS/GNSSGPS/GNSS هدنریگ   هدنریگ ناونع : : ناونع 118118
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5722417vt60 هاگتسد هب  طوبرم   b&k جنس باتش  روسنسروسنس  روسنس

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

5722645 - تنویماک روتوم  گنل  لیم  هت  هعطق  گنیربلب  نو -  روتوم  هعطق  عمش  نو -  لماک  زاگ  هچیرد 
اوه روسنس  نو -  بقع  خرچ  یزلف  لماک  زمرت  تنل  یراوس -  ادزم  لئوک  هعطق  چیپ  میس 

رتنیرپسا زنب  نو  روتوم 

روسنس روسنس

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

5722820mastercool کینورتکلا بای  یتشن  روسنس  روسنسبارپ  روسنس

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

یرادرب5722876 هشقن   GPS/GNSS روسنسهدنریگ روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5722475 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152801 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بآ چیئوسولف  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/07/03 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رسمار یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآبآ چیئوسولف   چیئوسولف ناونع : : ناونع 1191 19

نتب نتب بسچ   بسچ قرب -  -  قرب بسچ   بسچ راون   راون روتامروفسنارت -  -  روتامروفسنارت ییولبات -  -  ییولبات قرب   قرب ظفاحم   ظفاحم یروتاینیم -  -  یروتاینیم زویف   زویف دیلک   دیلک قرب -  -  قرب زیرپ   زیرپ یسم -  -  یسم قرب   قرب میس   میس ناونع : : ناونع
 - - فورپرتاو فورپرتاو

120120
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تسویپ لیاف  رد  تایئزج  دشاب  یم  هباشم  هدش  باختنا  یاهالاک  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  مالعتسا  هگرب  ساسارب  تمیق  مالعتسا.دشاب  یم  یمازلا  هناماس  ردروتکاف  شیپ  جرد 

1101091006000027 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  رسمار  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهبا لباک  میس و  تکرش  زا   mm^2 2/5 عطقم حطس   V 450-750 ژاتلو ناشفا  یسم 2/5  قرب  میس  الاک :  مان 
فالک 8000 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
لضف عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  کیرتکلا  ناریا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج   V 220 ژاتلو  A 16 نایرج تدش  تانبرک  یلپ  سنج  قرب 2008  زیرپ  الاک :  مان 

کیرتکلا
هبعج 17 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان  لدم 25400   A 25 نایرج تدش  زاف  کت  یروتاینیم  زویف  دیلک  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

دعر داپ  هدننک  هضرع  عجرم   A 32 نایرج تدش  راکدوخ  مزیناکم  یروتاینیم  زویف  دیلک  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
عجرم  SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   MTN2000-4044 لدم  A 16 نایرج تدش  راکوت  تیعضو  کدوک  ظفاحم  اب  یلومعم  عون  قرب  زیرپ  الاک :  مان 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع 
ددع 17 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
دنیآرف جومآ  هدننک  هضرع  عجرم  دنیآرف  جومآ  یتراجت  مان   APREM لدم یلیر  ییولبات  قرب  ظفاحم  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

کینورتکلا مهش  هدننک  هضرع  عجرم   LITONE ELECTRONICS هدنزاس عجرم   EE16V ینف هسانش  رواپ  گنیچیئوس  روتامروفسنارت  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
نایچلاش نژیب  هدننک  هضرع  عجرم  نایچلاش  نژیب  هدنزاس  عجرم  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   KPH120 لدم  A 20 لسوتف الاک :  مان 

هاگتسد 17 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  نیمز  ناریا  یتراجت  مان   g 320 رادقم یلور  ینوفلس 10  هتسب  یدنب  هتسب  عون   17x900 mm زیاس  IZ-ELECTAPE لدم قرب  بسچ  راون  الاک :  مان 
ایروپ تراجت  ناراب  هدننک 

لور 400 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

ناتسلگ ماب  تعنص  یتبوطر  قیاع  هدننک  هضرع  عجرم  ینامرآ  هزاس  یمیش  یتراجت  مان   kg 4 یکیتسالپ نلاگ   RADKAN CA-110 فورپرتاو نتب  بسچ  الاک :  مان 
ناتسلگ ماب  تعنص  یتبوطر  قیاع  هدنزاس  عجرم 

نلاگ 20 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

رسمار رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  تایئزج  دشاب  یم  هباشم  هدش  باختنا  یاهالاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  الاک  ریوصت  روتکاف و  شیپ  جرد 

تسویپ لیاف  مالعتسا  هگرب  ساسارب  تمیق  مالعتسا  ددرگ  یم  لاطباروتکاف  شیپ  جرد  مدع  تروص  رد 

4691849516 یتسپ :  دک  رسمار ،  یرادرهش  یرهطم - دیهش  نابایخ  رسمار - رسمار ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55258496-011  ، 55256173-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55256176-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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دنلبدیب زاگ  شیالاپ  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 07 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5723035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 0048515 هب  اضاقت  تساوخرد  حرش  قبط  ولو  گنیکپ  ملق  دیرخ 5  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093202000590 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

وردوخ ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یله  هدنزاس  عجرم   CPCD35-W4 کارتفیل سکبریگ  چیئوس  دربراک  هعطق  عون  گنیکپ  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
وردوخ ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یله  هدنزاس  عجرم   CPCD30-WS2 کارتفیل ربالاب  کج  دربراک  هعطق  عون  گنیکپ  الاک :  مان 

ددع 10000 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نیشام روحم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  وستاموک  هدنزاس  عجرم   WA470-3 ردول سکبریگ  دربراک  هعطق  عون  گنیکپ  الاک :  مان 
ددع 10000 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نیشام روحم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  وستاموک  هدنزاس  عجرم   WA470-3 ردول سکبریگ  دربراک  هعطق  عون  گنیکپ  الاک :  مان 

ددع 5000 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نیشام روحم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  وستاموک  هدنزاس  عجرم   WA470-3 ردول سکبریگ  دربراک  هعطق  عون  گنیکپ  الاک :  مان 
ددع 5000 دادعت : 

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

تمیق هسیاقم  ینف و  هیدیئات  تهج  یلام  ینف و  داهنشیپ  هام –  یتخادرپ 2  دوش –  مادقا  اضاقت  تسویپ  حرش  قبط  تسین –  حیحص  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتاونق 06152132325 سدنهم  دیرخ  سانشراک  تسیمازلا – )  ) دوش تبث  ناریا  داتس  هناماس  رد  دیاب 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132251-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بآ5722475 چیئوسچیئوسولف  چیئوس

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

5722504( تسا هباشم  دک  ناریا   ) WS-C2960X-48FPD-L هکبشچیئوس هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تروپ5722640 هکبش 8   KVM هکبشچیئوس هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

ولو ولو گنیکپ   گنیکپ ناونع : : ناونع 12 112 1
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5722783 - روتامروفسنارت ییولبات -  قرب  ظفاحم  یروتاینیم -  زویف  دیلک  قرب -  زیرپ  یسم -  قرب  میس 
 - فورپرتاو نتب  بسچ  قرب -  بسچ  راون 

چیئوس چیئوس

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

تازیهجت5722805 هتسب و  رادم  هکبشنیبرود  هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

نفلت5722907 لاقتنا  یاهمتسیس  هب  طوبرم  یکدی  یاهتراک  هکبشدیرخ  هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ولو5723035 چیئوسگنیکپ  چیئوس

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

دزی یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  چوس  سراپ  رپمآ  رنویسکس 1250  هغیت  هعومجم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001071000048 زاین :  هرامش 

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

تس  8 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

38241826-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5721928kvm هکبشچوس هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تروپ5722640 هکبش 8   KVM هکبشچیئوس هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چوس5722768 سراپ  رپمآ  رنویسکس 1250  هغیت  هعومجم  چوسدیرخ  چوس

چوس چوس سراپ   سراپ رپمآ   رپمآ   12501250 رنویسکس   رنویسکس هغیت   هغیت هعومجم   هعومجم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 122122
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5721733CANON EOS 90 D WITH 18-135 MM لاتیجید نیبرود  هاگتسد  کی  دیرخ  شرافس 
یتسویپ لیاف  رد  کناب  یمالعا  طیارش  تساوخرد و  قباطم  نآ  تاقلعتم  هارمه  هب   IS USM

نیبرود نیبرود

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

تازیهجت5722805 هتسب و  رادم  هکبشنیبرود  هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتوص5722890 یرصب و  هدنوش  تست  لدم  قیرحرتمورپا  قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نامتخاس5722993 یریوصت  یتوص و  لاتیجیدتازیهجت  لاتیجید ولبات   ولبات

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

روباشین شرورپ  شزومآ و  ریدم  لک و  ریدم  نواعم   :: 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   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دک  ناریا  - ربتعم یتناراگ  یاراد  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  چنیا - زیاس 22   22MK400H-B لدم یج  لا  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030629000049 زاین :  هرامش 

روباشین شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
داژن نایوغ  الیهس  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   in 47 زیاس  M4716C لدم  LCD رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/06 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم یتناراگ  یاراد  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  چنیا - زیاس 22   22MK400H-B لدم یج  لا  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9319763179 یتسپ :  دک  یمالسا ،  داشرا  هرادا  یوربور  یرفعج -  دیهش  نابایخ  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3331517-0514  ، 43333881-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43334479-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد هدنشورف   هدنشورف اباب   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه چنیا - - چنیا   2222 زیاس   زیاس   2222 MK400H-BMK400H-B لدم   لدم یجیج   لالا   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 123123
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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 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0007948012  هرامش  روتینام ) الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101093985004630 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس  17755DFX لدم  in 17 زیاس یپمال  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

گیتا یتراجت  مان  اب  گنتات  کینورتکلا  یتعنص  هورگ  زا   R261T لدم  in 26 یگنر  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 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 

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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام ناونع : : ناونع 124124
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهتسیلرد  جردنم  دادعت  هبو  تاصخشم  قبط  دیلک  هحفصو  سوم  ، روتینام ، رتویپماک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتکاف لصاو  الاک  لیوحت  زا  سپ  زور  10 رثکادح تخادرپ  نامز 

1101090392000015 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225 GN لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خساپ تروصنیاریغرد.ددرگ  یراذگراب  هناماسرد  یتناراگ  تدمو  عون  ، یرازفا تخس  تازیهجتریاسواهرتویپماک  تاصخشمرکذابروتکاف  شیپامتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشدهاوخ لطابامش 

.دیریگب سامت  05138409132 نفلتاب یرادا  تاعاسرد  لاوسدوجو  تروصرد.دشاب  یم  هدنشورفاب...و  لاسرا  یاه  هنیزه  هیلک 

9175973884 یتسپ :  دک  یگنسهوک 14 ،  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38452271-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38420027-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیلک دیلک هحفص   هحفص وو   سوم   سوم روتینام ، ، روتینام رتویپماک ، ، رتویپماک ناونع : : ناونع 125125
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ناریا تارداص  هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تست روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003078000072 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
-IPC-9800 PLUS لدم - 

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

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

.ددرگ هظحالم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

1513835711 یتسپ :  دک  تارداص ،  هعسوت  کناب  شبن خ 15 - ریصق - دمحا  خ  نیتناژرآ - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81923431-021  ، 81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تست تست روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 126126
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سراف ناتسا  تمالس  همیب  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 08 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

monitor gplus gdm-225ln 22inch تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001243000006 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دازآ هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدلگ  عیانص  هدنزاس  عجرم   GPLUS یتراجت مان  ( GDM-225LN  ) لدم  in 22 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 

راهباچ
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

monitor gplus gdm-225ln 22inch :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتساوخرد الاک  انیع 

7133914397 یتسپ :  دک  یلامش ،  لاصو  نابایخ   یادتبا  هفوکش ، مامح  هارراهچ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32324629-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32324629-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاراد5721753 هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  چنیا - زیاس 22   22MK400H-B لدم یج  لا  روتینام 
دشابیم هباشم  دک  ناریا  - ربتعم یتناراگ 

روتینام روتینام

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

روتینامروتینام5721765 روتینام

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

دیلک5721861 هحفص  سوم و  روتینام ، روتینامرتویپماک ، روتینام

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

هکبش5721879 گنیروتینام  رازفا  یرادامرن  یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتسویپ5722054 مالعتسا  تاصخشم  قبط  هناخروتوم  دنمشوه  متسیس  یتعنصدیرخ  یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تست5722104 روتینامروتینام  روتینام

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

5722536monitor gplus gdm-225ln 22inchروتینام روتینام

monitor gplus  gdm-225ln 22 inchmonitor gplus  gdm-225ln 22 inch ناونع : : ناونع 127127
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5723038-NVR یزادنا هار  ریمعت و  سیورس و  تست و  - رورس یزادنا  هار  سیورس و  یبای و  بیع 
( تاقلعتم مزاول و  اب   ) گنیروتینام یاهرورس  یزادنا  هار  یروآ و  عمج 

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یناجاباب ثالث  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5721739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030249000032 زاین :  هرامش 

یناجاباب ثالث  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
طیارش ساسارب  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  10 دادعت : 

1401/07/11 زاین :  خیرات 
یناجاباب ثالث  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هاگشناد  it دحاو دات  زا  سپو  دقن  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  نودب  غلابم  هب 

یتسپ دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش   - یلم کناب  بنج  رح -  راولب  یناجاباب -  ثالث  ناتسرهش  هاشنامرک -  ناتسا  یناجاباب ،  ثالث  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6777113596 : 

46723249-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46723245-083 :: 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

شیوداپ5721723 سوریو  یرادایتنآ  یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رتویپماک5721739 رازفامتسیس  رازفا مرن   مرن

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

هکبش5721879 گنیروتینام  رازفا  یرادامرن  یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یا5722038 هرواشم  تامدخ  تاعلاطم و  یراداماجنا  یرادا نویساموتا   نویساموتا

رتویپماک رتویپماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 128128
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تشادهب و5722151 هکبش  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  هزوح  هب  طوبرم  تاروما  هیلک  ماجنا  دادارق  یراذگاو 
تسویپ قبط  ناتسرهش  هعبات  یاه  دحاو 

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5722192 لیاف  ات  ربارب 3  رازفا  مرن  یراداینابیتشپ  یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دک5722657 ناریا  ( BROOKS mfc  ) یمرج یولف  نویساربلاک  یزادنا و  هار  رازفا  تخس  رازفا و  مرن 
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  هباشم 

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5722972(2 زاف ) یناگیاب کرادم  دانسا و  یزاس  هچراپکی  یهدناماس و  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
( ویشرآ رازفا  مرن  رد  تاعالطا  دورو  یرادربریوصت و  )

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا



(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسلگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  سیدرپ  هدکشناد   :: 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 15 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5722367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زور تخادرپ.دشاب 10 تسویپ  لیاف  اب  قباطم  اقیقد  روتکاف  شیپو  سنج  افطل  - للملا نیب  سیدرپ  هدکشناد  رازفا  تخس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یم  ماجنا  ینف  تستو  سنج  لیوحت  زا  دعب 

1101092225000012 زاین :  هرامش 
ناتسلگ یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  سیدرپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ماس  هدننک  هضرع  عجرم  گنوسماس  یتراجت  مان   L305 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداد رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  لماک  یراذگراب  مدع  تروص  رد  دوش  یراذگراب  تاعطق  قیقد  تازج  ابو  لماک  روتکاف  شیپ  تسا .  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب هاگشناد  تسارح  دات  دروم  هک  دننک  تکرش  مالعتسا  رد  دنناوت  یم  ییاهتکرش  طقف.دش  دهاوخن 

دک مولع ،  هاگشناد  للملا  نیب  سیدرپ  - ینایزد یصصخت  قوف  کینیلک  - یتاقالم هار  هس  یتشهب - دیهش  نابایخ  - ناگرگ ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4916694667 یتسپ : 

32450860-017  ، 32250050-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220809-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اب5722367 قباطم  اقیقد  روتکاف  شیپو  سنج  افطل  - للملا نیب  سیدرپ  هدکشناد  رازفا  تخس  دیرخ 
دوش یم  ماجنا  ینف  تستو  سنج  لیوحت  زا  دعب  زور  تخادرپ.دشاب 10 تسویپ  لیاف 

روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5722505( پالور ) یقرب یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
ددرت ددرت لرتنک   لرتنک

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

5722583( پالور  ) یقرب یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
ددرت ددرت لرتنک   لرتنک

زور زور 1010 تخادرپ.دشاب   تخادرپ.دشاب تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم اقیقد   اقیقد روتکاف   روتکاف شیپو   شیپو سنج   سنج افطل   افطل -- للملا للملا نیب   نیب سیدرپ   سیدرپ هدکشناد   هدکشناد رازفا   رازفا تخس   تخس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دوش دوش یمیم   ماجنا   ماجنا ینف   ینف تستو   تستو سنج   سنج لیوحت   لیوحت زازا   دعب   دعب

129129
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