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

( یهگآ دادعت 0  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 1  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 8

140 1140 1 رهم   رهم   44 هبنشود   هبنشود 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   143,6هکس 10 , 000143,6 10 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   86مهرد ,36086 ,360

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   134,570هکس , 000134,570 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   206رالد ,800206 سیئوس800, سیئوس کنارف   323,200323,200کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 80هکس , 000 , 00080 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع233,800233,800رالد ناتسبرع لایر   84,44084,440لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 50هکس , 000 , 00050 , 000 , وروی000 ژورن307,490307,490وروی ژورن نورک   29,80029,800نورک

رایع رایع   1818 یالط   ,13یالط 164, 00013, 164, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   342دنوپ ,370342 نپاژ370, نپاژ نینی   دصکی   22دصکی 1 ,58022 1 ,580

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
(( 1111 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8989))

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

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

زا 90 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 12  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 9

( یهگآ دادعت 9  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 20  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 39

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 39

( یهگآ دادعت 9  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 46

( یهگآ دادعت 12  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 53

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 62

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 62

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 62

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

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

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

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

زا 90 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 65

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یاهبرد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یاه  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

( یهگآ دادعت 14  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

( یهگآ دادعت 5  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( یهگآ دادعت 3  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

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

( یهگآ دادعت 7  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

( یهگآ دادعت 6  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 9  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

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

زا 90 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

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

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

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

زا 90 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

نادابآ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

50-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا  زور  تدم 10  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

abadan-petro.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723764 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AD-23011192 شرافس هرامش   FT-619B و FT-612B یاهرتیمسنارت دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   500/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نادابآ یمیشورتپ  تکرش   :: سردآ سردآ

یلخاد 2207  9-06153260021 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/6/30هرامش تعاس 8  زا  دانسا  تفایرد   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 19 ات 

azrec.co.ir :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723822 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/07/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

دزن یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 2.300.000.000  لایر -  دانسا 200.000  شورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزکرم کناب 

:: سردآ سردآ

نفلت 04131073227 سامت 02141934  زکرم   :: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FT-619BFT-619B وو     FT-612BFT-612B یاهرتیمسنارت   یاهرتیمسنارت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

DCSDCS متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یکدی   یکدی مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 90 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ت ک م ع/1851  / ناو 7700401270 ـ خارف  :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5723834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا دود  هطقن  یریگ  هزادنا  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 131/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ددرگ لیوحت  قاتا 123 ،) یناگرزاب ( هرادا  هناخریبد  یتشهب –  دیهش  نامتخاس  نارهت –  تفن  شیالاپ  تکرش  مق -  میدق  هداج  یادتبا  نارهت –   :: 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/58/4 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/06هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5724173 :: هرازه هرازه :: 1401/07/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنوبآ ضیوعت  یزکرم و  تیوقت  حرط  یارجا  تاموزلم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

32221113 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کیتاموتا کیتاموتا دود   دود هطقن   هطقن یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

یزکرم یزکرم تیوقت   تیوقت حرط   حرط یارجا   یارجا تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 90 ھحفص 6 
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دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095005000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تک  پات  هارمه  هب  یکیفارت  یئزج  ود  یروحم  گنر  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.لایر 55.261.500.000 دروآرب :  غلبم 

دوش هعجارم  داتس  هناماس  هب  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.rrk.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

زاوها هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

موس تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش تیاغل 1401/7/7  خیرات 1401/6/30  زا   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
19

تدحو  :: عبنم تعاس 13عبنم خروم 1401/7/21  هبنشجنپ  زور   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/7/23 هبنش  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  یکیزیف  لیوحت  - 

5723821 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشکی  زور  تعاس 13/30  رد   - 1401/07/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

اب یروهمج  تسایر  یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  زا  تیحالص  یاراد  ناراکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لیذ  هژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  یربارت  هار و  ای  هینبا  هبتر 5 

زور هژورپ 180  یارجا  تدم  لایر -  هیلوا 3.708.069.754  غلبم  یرادرهش -  ود  هقطنم  رد  موس  لپ  پول  هلغاغد و  لپ  رد  عقاو  لیردراگ  یارجا  هیهت و  - 

لایر  هدرپس 185.403.488  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هیلوا  غلبم  دصرد  هصقانم 5  رد  تکرش  هدرپس  غلبم 

یرادرهش هقطنم 2 بنج  یرادرهش  ود  هقطنم  مان  هب  زاوها  بالقنا  هبعش  رهش  کناب  دزن  یهگا  لصا  رد  جردنم  هدرپس  باسح  هب  قوف  غلبم  یزیراو  شیف 

ع)  ) اضر ماما  راولب  یاهتنا  رهشنایک  سردآ  هب  یرادرهش  ود  هقطنم  هنامرحم  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تک .تک پات   پات هارمه   هارمه هبهب   یکیفارت   یکیفارت یئزج   یئزج ودود   یروحم   یروحم گنر   گنر هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 55

لیردراگ لیردراگ یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 90 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

زاوها هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

موس تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش تیاغل 1401/7/7  خیرات 1401/6/30  زا   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
19

اهیزوخ  :: عبنم زورعبنم هد  تدم  هب  دانسا  تفایرد  زور  نیرخآ  زا   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هبنشجنپ زور  داتس  هناماس  رد  دانسا  یراذگراب  تدم  رثکادح  داتس -  هناماس  رد 
تقو نایاپ  ات  تاکاپ  لیوحت  تلهم  نیرخآ  تعاس 13 -  خروم 1401/7/21 

خروم 1401/7/23 هبنش  زور  یرادا 

5724718 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 13/30   - 1401/07/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

اب یروهمج  تسایر  یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  زا  تیحالص  یاراد  ناراکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  ریز  هژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  یربارت  هار و  ای  هینبا  هبتر 5 

یرادرهش  ود  هقطنم  رد  موس  لپ  پول  هلغاغد و  لپ  رد  عقاو  لیردراگ  یارجا  هیهت و  - 
لایر  هیلوا 3.708.069.754  غلبم  - 

هام شش  هژورپ  یارجا  تدم  - 

تسا و هدنرب  هدهع  هب  داتس  هناماس  ینوناق  هوجو  یهگا و  راشتنا  هنیزه  تخادرپ  تیاس -  زا  دانسا  تفایرد  لایر -  هدرپس 185.403.488  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  ... 

اضر ماما  راولب  یاهتنا  رهشنایک  یناشن  هب  یرادرهش  ود  هقطنم  هنامرحم  هناخریبد   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لیردراگ لیردراگ یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 90 ھحفص 8 
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ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  ینف  یفیک و  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  ود  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  رثکادح  خروم 1401/07/02  زا   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ندمت همانزور   :: عبنم :: 1401/07/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5724924 :: هرازه هرازه :: 1401/07/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرل  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  ششوپ  تحت  نکاما  هطوبرم  تازیهجت  هتسبرادم و  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 29.000.000.000  غلبم 

تروص هب  لایر  نیمضت 1.450.000.000  غلبم  یتارباخم -  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش و  هنیمز  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زوجم  تیحالص  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یم راکنامیپ  دشاب ، یربارتو  هار  هبتر 5  زاجم  تیفرظ  زا  رتارف  راکنامیپ  یداهنشیپ  تمیق  هچنانچ  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض 

مسا ندوب  ربتعمزینو  یلایرو ) یدادعت  ) دازآ تیفرظ  نتشاد  طرش  هب  تیحالص  یاراد  ناراکنامیپ  .دشاب  یربارت ) هار و  هبتر 4   ) رتالاب هبتر  تیحالص  یاراد  تسیاب 
.دنیامن تکرش  هصقانم  نیارددنناوتیم  راجاس  هاگیاپ  رد  تکرش 

لاسرا ناتسرل  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  تالماعم  نویسیمک  هناخریبد  ولیس  بنج  ناتسراهب -  راولب  دابآ -  مرخ  لاسرا :   :: 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

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003469000094 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5725250 :: هرازه هرازه :: 1401/07/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لک  هرادا  ششوپ  تحت  نکاما  هطوبرم  تازیهجت  هتسبرادم و  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ ، هیهت یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرل  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لک  هرادا  ششوپ  تحت  نکاما  هطوبرم  تازیهجت  هتسبرادم و  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  ، دیرخ ، هیهت تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
29,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,450,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/10/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هقطنم 3 یرادرهش  یوربور  ناتسراهب  راولب  دابآ  مرخ   ، 6819613831 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  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

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ششوپ ششوپ تحت   تحت نکاما   نکاما هطوبرم   هطوبرم تازیهجت   تازیهجت وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 88

تازیهجت تازیهجت وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ،، هیهت هیهت یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723728 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تسیل  تاصخشم  اب  قباطم  یتینما  لفق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مور  کر  برد  تهج  یرازفا ) تخس   ) یتینما لفق  دیرخ 

.دنشاب تفن  ترازو  تسارح  نامزاس  دیئات  دروم  یتسیاب  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش 
1101091592000747 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
یناخ زیزع  تلصابا  هدننک  هضرع  عجرم   BNB یتراجت مان  لدم 222  یتینما  راکور  لفق  الاک :  مان 

ددع  1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زیربت یقرش ،  ناجیابرذآ  لیوحت :  لحم 

 ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  ( تسویپ  تسیل  تاصخشم  اب  قباطم  دیاب  ینف  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

.دریگ رارق  رظندم  یلام  داهنشبیپ  رد  یتسیاب  دشاب و  یم  هدنرب  تکرش  هدهع  رب  یزادنا  هار  بصن و 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444442-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مور مور کرکر   برد   برد تهج   تهج یرازفا ) ) یرازفا تخس   تخس  ) ) یتینما یتینما لفق   لفق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010
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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   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5723936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  هناماس 1498  ینابیتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000159 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روشک یا  هنایار  یفنص  ماظن  رد  تیوضع  (: 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
طبترم یاه  هنیمز  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  هبتر 3  لقادح  نتشاد  (: 2

( ریخا لاس  کی  رد  شورف (  هنیمز  رد  هموزر  لقادح 2  هئارا  (: 3
یقاحسا یاقا  یگنهامه 02123902977  تهج  (: 4

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

14981498 هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 111 1
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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 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

5723941 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانیف DVD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000398 زاین :  هرامش 
زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

جوم زیر  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  متسیس  جوم  زیر  هدنزاس  عجرم  لانیف  یتراجت  مان  یا  هقلح  یکیتسالپ 50  یطوق   GB 4/7 ماخ  DVD الاک :  مان 
R  - عون متسیس 

یطوق 400 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیابوم 09176115285/ ناتسرامیبرابنا لیوحت  / یرابتعا تخادرپ  / لانیف DVD :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134846616 یتسپ :  دک  دنز ،  نابایخ  زاریش - زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32125400-071  ، 32332746-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332746-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

5723979 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یپکو  کرادم ) اه و  هدنورپ  کینورتکلا  ویشرآ  ) نکسا تامدخ  یراذگاو  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000322 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ هئارا  - دشاب یم  هلاس  کی  دادرق  تدم  دزی - نومنهردیهش  ناتسرامیب  کرادم  اه و  هدنورپ  یپک  نکسا و  تامدخ  یراذگاو  مالعتسا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  ار  تمیق  داهنشیپ  گرب  هعلاطم و  ار  تسویپ  لیاف  رد  تمدخ  تساوخرد  حرش  تایئزج  - یدقن ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف 

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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GBGB  4/74/7  ماخ ماخ   DVDDVD ناونع : : ناونع 1212

دزی دزی نومنهر   نومنهر رتکد   رتکد دیهش   دیهش ناتسرامیب   ناتسرامیب یپکو   یپکو کرادم ) ) کرادم وو   اهاه   هدنورپ   هدنورپ کینورتکلا   کینورتکلا ویشرآ   ویشرآ )) نکسا نکسا تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 1313
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ناریا یزکرم  همیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5724066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهیک یموب  رود  هار  یسرتسد  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000096 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

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

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

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

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

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهیک ناهیک یموب   یموب رود   رود هار   هار یسرتسد   یسرتسد هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 1414
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یا هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5724636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  هلاسکی -  سنسیال  اب  هربراک  شیوداپ 250  سوریو  یتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001503000277 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Select هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 

هتسب 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب مدع  تروص  رد  تسیمازلا و  هناماس  رد  هدش  مالعا  یصوصخ  طیارش  قبط  هدش  هتساوخ  کرادم  تمیق و  زیلانآ  داهنشپ و  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یسیوا 05431137100 سدنهم  سانشراک  نفلت  دشاب .  یم  دودرم  هطوبرم  داهنشیپ 

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

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

33442869-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا هلاسکی -  -  هلاسکی سنسیال   سنسیال اباب   هربراک   هربراک   250250 شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5724767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110150  هرامش  سنسیال ) رازفا  مرن   ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985004664 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم و هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   ESET Endpoint Protection Advanced سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا 

هتسب 60 دادعت : 
1401/11/30 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5724775 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. هلاسکی ینابیتشپ  ربراک (  هلاسکی 100   ultimate هخسن شیوداپ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004070000035 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

رفن 100 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(. هلاسکی ینابیتشپ  ربراک (  هلاسکی 100   ultimate هخسن شیوداپ  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931689674 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  ییاراد  داصتقا و  روما  لک  هرادا  لالقتسا -  نابایخ  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330180-084  ، 33349947-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33349947-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( سنسیال سنسیال رازفا   رازفا مرن   مرن  ) ) الاک الاک حرش   حرش ناونع : : ناونع 1616

ultimateultimate هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 1717
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سراف ناتسا  زاگ  تکرش   :: 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   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5724794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراف ناتسا  زاگ  تکرش  ینادرگ  رابنا  یرتویپماک و  تازیهجت  یرادرب  رامآ  یا ، هرود  سیورس  هژورپ  یارجا  تمیق  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092586000187 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

جیکپ 1 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ندوب یموب  تادنتسم  کیتامروفنا ، یلاع  یاروش  همانیهاوگ  کرادم  هئارا  ددرگ  یم  مالعا  ًادکوم  مالعتسا  هچرتفد  رد ص 4  جردنم  طیارش  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  اتفا  زا  اه  تخاسریز  اه و  هناماس  یزاس  مواقم  یزاس و  نما  زوجم  ، هجدوب همانرب و  تیریدم  نامزاس  هبتر 3  لقادح  ، تکرش

7175957111 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  زاگ  تکرش  ضوح - خاب  شبن  لالقتسا - راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8209445-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاسرهش هار و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5724805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهدادرارق رب  تراظن  عماجم و  روما  هناماس  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000004000093 زاین :  هرامش 

یزاسرهش هار و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لصاح سامت  یرادا  تاعاس  رد  ینامحر  یاقا  هارمه 09355531578  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  یارب  دیئامرف .  هجوت  همیمض  لیاف  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف

1519713111 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  هار و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  دابا  سابع  یضارا  اقیرفا  -خ- نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88646298-021  ، 88878052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88878051-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف سراف ناتسا   ناتسا زاگ   زاگ تکرش   تکرش ینادرگ   ینادرگ رابنا   رابنا وو   یرتویپماک   یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت یرادرب   یرادرب رامآ   رامآ یایا ، ، هرود   هرود سیورس   سیورس هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا تمیق   تمیق مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 1818

اهدادرارق اهدادرارق ربرب   تراظن   تراظن وو   عماجم   عماجم روما   روما هناماس   هناماس هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 90 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ytqu2rqgwbers?user=37505&ntc=5724794
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5724794?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uy7xqv7k9pgsf?user=37505&ntc=5724805
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5724805?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5725129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال نیرت  دیدج  هارمهب   RM2 رازفا مرن  نیرخآ  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079000795 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وتکادام  یتراجت  مان  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD یشزرو یگنهرف و  هعومجم  تیریدم  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

وتکادام دنمشوه  هناماس  هدننک 
هتسب 1 دادعت : 

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

دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعلاطم  تسویپ 

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188299-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال نیرت   نیرت دیدج   دیدج هارمهب   هارمهب   RM2RM2 رازفا   رازفا مرن   مرن نیرخآ   نیرخآ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2020
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ناریا تالیش  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   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5725564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلنسرپ و تاعالطا  یزاس  هچراپکی  تالیش و  نامزاس   DOS تحت  MIS یاهرازفا مرن  تاعالطا  تروناک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003054000122 زاین :  هرامش 

ناریا تالیش  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

رازفا مرن  1 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  رابتعا  نتشاد  تروص  رد  راک  مامتا  زا  سپ  زور  هجو 60  تخادرپ  نامزاس  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف  لصاح  سامت  لیذ  هرامشاب  رتشیب  تاعالطا  تهج  .ددرگ  هعلاطم  تسویپ  کرادم 

یبوبحم 02166943950 یاقا  بانج 

1418636331 یتسپ :  دک  ش 236 ،  یبرغ - یمطاف  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66944444-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66941367-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

وو یلنسرپ   یلنسرپ تاعالطا   تاعالطا یزاس   یزاس هچراپکی   هچراپکی وو   تالیش   تالیش نامزاس   نامزاس   DOSDOS تحت   تحت   MISMIS یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن تاعالطا   تاعالطا تروناک   تروناک ناونع : : ناونع 2 12 1
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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 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

5723869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  0032224 یاضاقت اب  قباطم  SEAL KIT تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985004643 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  یلور  هتسب   TOP-SEAL ینف هرامش  یرتم  لوط   µm 60 تماخض  mm 40 ضرع دیفس  هیال  دنچ  هدش  هنیمال  یموینیمولآ  لیوف  الاک :  مان 

نیوزق بحم  یدنب  هتسب  کیتسالپ و  عیانص 
رتم 20 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
یتراجت مان  ناریا  کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC هدنزاس عجرم  روتوم  تظافح  لرتنک و  تازیهجت   Latch تکاتنک الاک :  مان 

LAD6K10M لدم  SCHNEIDER-ELECTRIC
ددع 40 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب ظاحل و  هاگشورف  تکرش / گربرس  رد  خیرات  همان و  هرامش  نتشاد  هارمهب  هناگادج  تروصب  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  قباطت  همانتمارغ و  لاسرا  نینچمه  یرابتعا و  تروصب  تکرش  نیا  تخادرپ  هوحن ی  انمض " .دامرفب 

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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SEAL KITSEAL KIT ناونع : : ناونع 2222
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: 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   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5723940 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- تاعطق یتناراگ  لاسکی  لقادح  هیارا  تیفیک -  اب  یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک -  شیپ  تروصب  لمح  دنمشوه -  یاه  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسارح هرادا  دأت  دروم  یاه  تکرش 
1101091701000931 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشیپ  رد  مالقا  زیر  هدش و  دراو  دک  ناریا  رد  لک  تمیق.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  الاک  هیهت  یارب  کالم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روکذم  تکرش  تساوخرد  هب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  را  مادک  ره  هئارا  مدع  تروص  رد   . ددرگ یراذگراب 

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138341-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه یاه   یاه چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 2323
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ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5724139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تعرس روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092678000485 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
روتکاف  1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8586511111 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  - دابآ فجن  ناهفصا  هداج  رتمولیک 17  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34043291-031  ، 36254131-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5724239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092678000486 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8586511111 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  - دابآ فجن  ناهفصا  هداج  رتمولیک 17  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34043291-031  ، 36254131-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تعرس تعرس روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 2424

یکینورتکلا یکینورتکلا تراک   تراک ناونع : : ناونع 2525
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5724425 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هامکی دودح  تخادرپ  / دشابیم یمازلا  داتس  هناماس  رد  ینف  یلام و  داهنشیپ  هئارا  / دشابیم هباشم  دک  ناریا  / هداتسیا لاچخی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ دشابیم الاک  لیوحت  دات و  زا  سپ 

1101091701000933 زاین :  هرامش 
یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا / دشابیم الاک  لیوحت  دات و  زا  سپ  هامکی  دودح  تخادرپ  / دشابیم یمازلا  داتس  هناماس  رد  ینف  یلام و  داهنشیپ  هئارا  / هداتسیا لاچخی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ناگنگ  ران و  یتایلمع  هقطنم  مج  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا  هیارک  شیپ  تروص  هب  لیوحت  لحم  / تسیمازلا شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و 

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138258-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداتسیا هداتسیا لاچخی   لاچخی ناونع : : ناونع 2626
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سخرس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 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

5724846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراد تسویپ  تسیل  دک  ناریا  هباشت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090847000075 زاین :  هرامش 

سخرس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یکزیراک یمیحر  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   GMK یتراجت مان   GM890 لدم نکاما  ریگ  دزد  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

زربلا دنمشوه  نارظان  نابدید  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  دنمشوه  نارظان  نابدید  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GMK لدم ریگدزد  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ   Gmk دنرب دشاب  هاگشناد  سانشراک  دات  دروم  دیاب  الاک  هاگشناد  لاور  قبط  تخادرپ  تسا  زاین  دروم  تسویپ  تسیل  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
بصن ترجاو  ربتعم  همان  همیب  اب  دشاب  یم  هدننک  نیمات  دهعربالاک  لمح  هنیزهددرگ  یراذگراب 

9381931151 یتسپ :  دک  سخرس ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  بوجحم -  دیهش  راولب  سخرس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34522422-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34528197-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دراد دراد تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل دکدک   ناریا   ناریا هباشت   هباشت ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: 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   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5724869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  ( ELBOW / FLANGE  ) تالاصتا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000935 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

دنبشارف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ذخا تهج  ربتعم  همانیهاوگ  هئارا  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  تسا  یمازلا  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف 09176034710 الاک و  دات  تفایرد و  زا  سپ  هامکی  الاک  هجو  تخادرپ  .تسا  یمازلا  ینف  یسرزاب  هیدات 

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33557243-077  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5725110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماپ 1401073-18-48 شیامن 5  تامیسقت  رتمیتناس و  رطق 25  اب  ماپ  هنماد 3000-0  اب  گرزب  هحفص  یتعنص  جنس  راشف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288002729 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
درفنم اریمس  هدننک  هضرع  عجرم   OZGEM GLOBAL یتراجت مان   MCG 1600F لدم یتعنص  جنس  راشف  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  بونج  زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  رابنا 18  برد  زاوها  الاک  لیوحت  دشاب -  یم  یرابتعا  دیرخ  تسا -  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

25122-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ELBOW / FLANGEELBOW / FLANGE  ) ) تالاصتا تالاصتا ناونع : : ناونع 2828

14010731401073-- 1818 -- 4848 ماپ   ماپ   55 شیامن   شیامن تامیسقت   تامیسقت وو   رتمیتناس   رتمیتناس   2525 رطق   رطق اباب   ماپ   ماپ   30003000 -- 00 هنماد   هنماد اباب   گرزب   گرزب هحفص   هحفص یتعنص   یتعنص جنس   جنس راشف   راشف ناونع : : ناونع 2929

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5725545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاگ رلوک  لرتنک  تهج  هراک  همه  یکین  ورتکلا  درب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034003563 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اپیاس لسکا  سکبریگ و  روتوم  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دیارپ  روتوم  یاوه  دلوفینام  یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
روالاب یرغص  هدننک  هضرع  عجرم  هیذغت  عبنم   TP یکینورتکلا درب  الاک :  مان 

ددع 20 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزاگ یزاگ رلوک   رلوک لرتنک   لرتنک تهج   تهج هراک   هراک همه   همه یکین   یکین ورتکلا   ورتکلا درب   درب ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: 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   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5724213 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GAS ALERT تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631002992 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   HONEYWELL یتراجت مان   Open Path Gas Detector لدم یطخ  یئوترپ  قیرح  مالعا  راجفنا  دض  جنس  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 

فیس اترآ  نژیو  یسدنهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تلایا  هدنزاس  روشک   HONEYWELL
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23383193-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5724532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  اب  قباطم  یلام  یناگیاب  رورس و  قاتا  قیرح  ءافطا  زیهجت  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005118000066 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  هیدمحم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زربلا رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن یراذگ  تمیق  ار  ئاهب  مالعتسا  یاه  متیآ  هیلک  تسیاب  یم  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3491767431 یتسپ :  دک  هیدمحم ،  یرادرهش  یلصا  نامتخاس  نیسح -  ماما  راولب  هیدمحم -  رهش  زربلا ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32562700-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32563738-028 :: 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

GAS ALERTGAS ALERT ناونع : : ناونع 3131

یلام یلام یناگیاب   یناگیاب وو   رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا زیهجت   زیهجت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

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

5724854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عیزوت قوفو  لاقتنا  یاه  هاگتسیا  قیرح  ءافطا  یاه  لوسپک  کیتاتسا  وردیه  تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000372 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: 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

لیبدرا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5724925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تفن تعنص  هدکشهوژپ  درادناتسا  هیدات  اب  هندب  تست  لمح و  هارمه  هب  قیرح  ئافطا   FM200 زاگ مرگولیک  ژراش 50  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیبدرا یلم  کناب 

1101001387000012 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

دال کت  هدننک  هضرع  عجرم   LPG یتراجت مان   7400100H لدم  Lit 40 تیفرظ قیرح  افطا   FM200 زاگ یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/13 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هلاسکی  یتناراگ  یاراد  دیاب  هدش  هئارا  تامذخ  و 

5614713437 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  یتسرپرس  نیعرس - هاگتسیا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33232763-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33253498-045 :: 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

عیزوت عیزوت قوفو   قوفو لاقتنا   لاقتنا یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا یاه   یاه لوسپک   لوسپک کیتاتسا   کیتاتسا وردیه   وردیه تست   تست ناونع : : ناونع 3333

قیرح قیرح ئافطا   ئافطا   FM200FM200 زاگ   زاگ مرگولیک   مرگولیک   5050 ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسا روباشین  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر ناسارخ 

یوضر 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

5724165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090962000125 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  روباشین  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ژاپ رگن  ایوپ  متسیس  نابدید  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان   m 305 ییاوقم نتراک   CAT6-SFTP لدم  Outdoor هکبش لباک  الاک :  مان 

نتراک 305 دادعت : 
1401/07/07 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن لصاح  سامت  ینف  سانشراک  هعجارم و  تسویپ  هب  امتح  یراذگ  تمیق  زا  لبق  افطل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  نارای  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9313798999 یتسپ :  دک  بالقنا ،  هاگشزرو  یوربور   - نازایناجراولب روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41427000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

41427000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 3535

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

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

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

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

5724220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرشب  هکبش  یتعنص  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001097000080 زاین :  هرامش 

نالیگ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص استپ  هدنزاس  عجرم  ناملآ   HIRSCHMANN یتراجت مان   RS20 0800S2S2SDAEHHXX.X 943434019 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4137718775 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یا  هقطنم  قرب  سدق _  هارراهچ  ینیمخ _  ماما  نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331309-013  ، 33325001-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321067-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  رد  رمحا  لاله  یکشزپ  تاکرادت  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 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

5724283 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 3636

کسیددراه کسیددراه هنایار -  -  هنایار روتینام   روتینام هنایار -  -  هنایار چیئوس   چیئوس باه   باه هنایار -  -  هنایار مرمر   یترارح -  -  یترارح رگپاچ   رگپاچ دیلک -  -  دیلک هحفص   هحفص ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سدنهم مناخ  کیتامروفنا  دحاو  یگنهامه.هدننک  نیمات  اب  لقن  لمح و  هنیزه.نارهت  زا  هدننک  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالقا یروف  لیوحت  .83702510 یدابآرهم

1101092119000057 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  رمحا  لاله  یکشزپ  تاکرادت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

سراپ وکین  نورتون  هدننک  هضرع  عجرم   A4TECH یتراجت مان   KR-83 لدم هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON هدنزاس عجرم   TM-T70 لدم یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 

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

نایدوعسم لامج  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   KINGSTON یتراجت مان   DDR3 لدم  GB 4 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
باش هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GENIUS یتراجت مان   DX لدم یکشم  میس  اب  سوام  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

ایرآ تراجت  ناله  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   LaserJet 2035 لدم یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
یرقاب دماح  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KINGSTON یتراجت مان   DDR2 800 لدم  GB 2 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

یرقاب هلادسا  هدننک  هضرع  عجرم   TP-LINK یتراجت مان   TL-SF1005D لدم هنایار  چیئوس  باه  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  یج  لا  یتراجت  مان   mk 400 لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

یدابآ یلع  دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   SUMSUNG یتراجت مان   GB 250 تیفرظ  EVO 870 لدم هنایار   SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

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

دعب هام  کی  ات  باسح  هیوست.هدنرب  هب  مالعا  زا  دعب  مالقا  یمامت  یروف  لاسرا.تسیمازلا  تمیق  داهنشیپ  زا  لبق  یگنهامه.یتناراگ  اب  مالقا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم رداص  دقن  کچ  لیوحت  زا 

1599845318 یتسپ :  دک  نامتخاس 290 ،  ینرق  دبهپس  عطاقت  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83702056-021  ، 88803876-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88808665-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش ییوجشناد  هرواشم  نامرد و  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5724329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسارح هیدات  هک  ییاهتکرش  طقف  دوش  هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  تسا  هباشم  یباختنا  دک  زاین  دروم  مزاول  اب  هکبش  یارج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنراد کیتامروفنا  هاگشناد و 

1101091264000024 زاین :  هرامش 
زاریش ییوجشناد  هرواشم  نامرد و  تشادهب   زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناویات هدنزاس  روشک  کنیل  ید  یتراجت  مان   DMC-560SC لدم ربیف  هب  لباک  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

هاگشناد و تسارح  هیدات  هک  ییاهتکرش  طقف  دوش  هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  تسا  هباشم  یباختنا  دک  زاین  دروم  مزاول  اب  هکبش  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرایدنفسا سدنهم   09178157789 دننک تکرش  دنناوتیم  دنراد  کیتامروفنا 

7164788363 یتسپ :  دک  بالقنا ،  یادهش  زاریش - تشادهب  زکرم   - نورزاک هزاورد   - هیوبیس راولب  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37381011-071  ، 37381012-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37387723-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: 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   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5724395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین زاین دروم   دروم مزاول   مزاول اباب   هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3838

یتارباخم یتارباخم یاهلباک   یاهلباک عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 3939
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یتارباخم یاهلباک  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000930 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرتم لوط  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   mm 0/5 رطق جوز  هتشر 10  دادعت   PVC شکور سنج   PVC قیاع سنج  سم  یداه  سنج   J-YY یتارباخم لباک  الاک :  مان 

نامرک لباک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم 
رتم 200 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
یرتم لوط  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   mm 0/6 رطق جوز  هتشر 6  دادعت   PVC شکور سنج   PVC قیاع سنج  سم  یداه  سنج   J-YY یتارباخم لباک  الاک :  مان 

نامرک لباک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم 
رتم 250 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
مان یرتم  هرقرق   mm 0/6 رطق جوز  هتشر 20  دادعت  نلیتا  یلپ  قیاع  سنج  نلیتا  یلپ  شکور  سنج  یسم  یداه  سنج   A-2Y(st)2Y یتارباخم لباک  الاک :  مان 

فابمیس هدننک  هضرع  عجرم  فابمیس  یتراجت 
رتم 200 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
مان یرتم  هرقرق   mm 0/6 رطق جوز  هتشر 4  دادعت  نلیتا  یلپ  قیاع  سنج  نلیتا  یلپ  شکور  سنج  یسم  یداه  سنج   A-2Y(st)2Y یتارباخم لباک  الاک :  مان 

فابمیس هدننک  هضرع  عجرم  فابمیس  یتراجت 
رتم 250 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
نشور لباک  میس و  هدنزاس  عجرم  یرتم  هرقرق   PVC قیاع سنج   mm 0/50 یداه رطق   1x2 هتشر دادعت  درگ  سم  یداه  سنج  هژنار  یتارباخم  میس  الاک :  مان 

سوط
رتم 600 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
نمیا هدننک  هضرع  عجرم   NET PLUS هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NET PLUS یتراجت مان   SFTP لدم  m 305 لوط  CAT 6 هکبش لباک  الاک :  مان 

ناتسزوخ هکبش 
رتم 305 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
عجرم لوفردناو  یتراجت  مان  یلور  هتسب  نلیتا  یلپ  شکور   m 305 لوط  FTP لدم رود  توا  راد و  لیوف   CAT 6 FTP OUTDOOR هکبش لباک  الاک :  مان 

نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس
هتسب 1 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک   RECBER هدنزاس عجرم  ربشیر  یتراجت  مان  یلور  هتسب   LSZH شکور سنج   m 305 لوط راد  دلیش   SFTP لدم  CAT 5 هکبش لباک  الاک :  مان 

نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت 
هتسب 1 دادعت : 

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

دشابیم یمازلا  ینف  تاداهنشیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138336-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5724438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قبط   ) Enatel رژراش تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000214 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم دنلیزوین  هدنزاس  روشک   ENATEL هدنزاس عجرم   ENATEL یتراجت مان   RM 2048/24 لدم  A 40 نایرج تدش   V 48 ژاتلو یتارباخم  رژراش  الاک :  مان 

متسیس زیهجت  ارآ  رواشم  نیسدنهم  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  هطوبرم  سانشراک  دات 

دوش یراذگ  تمیق  ینف  تاصخشم  قبط 
یلیعامسا سدنهم  یاقا   61023960

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023200-021  ، 61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EnatelEnatel رژراش   رژراش ناونع : : ناونع 4040
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ناتسا روباشین  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر ناسارخ 

یوضر 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

5724462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لتکیپ  - کیتورکیم ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090962000124 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  روباشین  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
جاوما تالاصتا  ابس  هدننک  هضرع  عجرم   Tente Technology هدنزاس عجرم  یرتم  یفالک  هتسب   FC-xM لدم لیتگیپ  یرون  ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

نادیپس
رتم 4 دادعت : 

1401/07/07 زاین :  خیرات 
یقداص ارهز  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   GHZ 5 سناکرف  LHG5 لدم میس  یب  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

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

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتقرگ  سامت  ینف  سانشراک  تسویپ و  هب  امتح  یراذگ  تمیق  زا  لبق  افطل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9313798999 یتسپ :  دک  بالقنا ،  هاگشزرو  یوربور   - نازایناجراولب روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41427000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

41427000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میس میس یبیب   لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار لیتگیپ -  -  لیتگیپ یرون   یرون ربیف   ربیف یطابترا   یطابترا هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 4141
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هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5724559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح هنیزه   - دشاب یم  یمازلا  ینف  یلام و  روتکاف  شیپ  هئارا  - یتناراگ لاسکی  اب   PBPC100-48V-DC لدم  ethernet to e1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یراس ) دصقم ( ات 

1101091861000102 زاین :  هرامش 
هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هدننک :  رازگرب 

سونترآ هعسوت  حرط و  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FIBRIDGE یتراجت مان   FBPC100 لدم هنایار  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنشورف  هدهع  هب  یراس ) دصقم ( ات  لمح  هنیزه   - دشاب یم  یمازلا  ینف  یلام و  روتکاف  شیپ  هئارا  - دشابیم تسویپ  هب  یلیمکت  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب

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

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

33357186-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 4242
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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

5724754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110145  هرامش  روتکناک ) / یشوگ دنب  / لانیمرت / یتارباخم هبعج   ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  امتح  دشاب  یم 

1101093985004663 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناشفا رتخا  هدننک  هضرع  عجرم  یجوز  تیفرظ 10  یموینیمولآ  یتارباخم  تسپ  هبعج  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
نایرگسع ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KAK یتراجت مان   cm 50 لوط  mm 2 رطق نفلت  یشوگ  یکیتسالپ  میس  الاک :  مان 

ددع 120 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-KU6E لدم  UTP CAT6E تروپ کت  یکیتسالپ  نوتسیک  روتکناک  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
نف نایمه  هدننک  هضرع  عجرم  نف  نایمه  یتراجت  مان   HRTP01 لدم گالپ  تست  لانیمرت  کولب  الاک :  مان 

ددع 10000 دادعت : 
1401/12/29 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

روتکناک روتکناک // یشوگ یشوگ دنب   دنب // لانیمرت لانیمرت // یتارباخم یتارباخم هبعج   هبعج ناونع : : ناونع 4343
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ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5724984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 2  دنمیار  یتناراگ  اب   Aten CS 1734B لدم چیئوس  ما  یو  یک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000598 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایناریا کینورتکلا  رگن  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  یت  ید  یک  یتراجت  مان   804H4-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابن هباشم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61651-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   22 دادعت   دادعت دنمیار   دنمیار یتناراگ   یتناراگ اباب     Aten CS 1734BAten CS 1734B لدم   لدم چیئوس   چیئوس ماما   یویو   یکیک   ناونع : : ناونع 4444
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5724993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدیدرگ باختنا  تمیق  نالعا  تهجو  هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  تسویپ ،  کرادم  قباطم  ( NIBN  ) هکبش تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا

1101001017000482 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   RAPIDCOM یتراجت مان   RC-GE-STM1 لدم هنایار  یاه  هکبش  تازیهجت  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

فذح بجوم  یتساوخرد  کرادم  لاسرا  مدع  دشاب -  یم  تسویپ  لیاف  قباطم  تساوخرد  ددرگ .  مالعا  دحاو  کی  بلاق  رد  اهالاک  عومجم  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  مالعتسا  زا  تکرش 

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مور5723728 کر  برد  تهج  یرازفا ) تخس   ) یتینما لفق  هحفص 9)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هناماس 57239361498 ینابیتشپ  هحفص 9)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

...و5724730 ونراک  بذاک  فک  بصن  دزمتسد  رورس  قاتا  تازیهجت  هحفص 53)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5724767( سنسیال رازفا  مرن   ) الاک هحفص 9)حرش  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رابنا5724794 یرتویپماک و  تازیهجت  یرادرب  رامآ  یا ، هرود  سیورس  هژورپ  یارجا  تمیق  مالعتسا 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  ینادرگ 

هحفص 9) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اهدادرارق5724805 رب  تراظن  عماجم و  روما  هناماس  هب  هحفص 9)زاین  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5724869(ELBOW / FLANGE  ) هحفص 18)تالاصتا یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هدیدرگ هدیدرگ باختنا   باختنا تمیق   تمیق نالعا   نالعا تهجو   تهجو هباشم   هباشم هدش   هدش باختنا   باختنا دکدک   ناریا   ناریا تسویپ ،  ،  تسویپ کرادم   کرادم قباطم   قباطم ( ( NIBNNIBN  ) ) هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسا تسا

4545
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ5724980 یاه  لیاف  اب  قباطم  هتسب  رادم  هحفص 53)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تعرس و5725455 فلخت و  تبث  لرتنک  یاهنیبرود  هاگتسد  سیورس 4  تاریمعت و  ، یرادهگن هنیزه 
رهش حطس  یرادار 

هحفص 39) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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

5725292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکع قبط  رون  یزام  یرارطضا  جورخ  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093823000199 زاین :  هرامش 

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یزام ییانشور  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   M216LED2EPM3 دک  LED 800 lm 4000 k یرارطضا سکولیما  لدم   maintained یرتاب  W 10 غارچ الاک :  مان 

رون
ددع 8 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593816384 یتسپ :  دک  هرامش 26و27 ،  نامتخاس  نیرفآ  هب  نابایخ  دنز  ناخ  میرک  نابایخ  یادتبا  رصع  یلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61636958-021  ، 83306-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88943991-021 :: 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   99 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سکع سکع قبط   قبط رون   رون یزام   یزام یرارطضا   یرارطضا جورخ   جورخ ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 4646

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

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

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

5724224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یلامشرذگرانک  تهج  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  یسرجوین  ددع  هیهت 3800 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030205000070 زاین :  هرامش 

( دولانیب  ) دهشم یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دهشم یزاس  هناخ  هناخراک   cm 110 عافترا  300x80x20 cm زیاس یسرجوین  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 380 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9357174383 یتسپ :  دک  هاگپ ،  ریش  هناخراک  بنج  - یسودرف هار  هس  زا  دعب  - نارانچ هداج  رتمولیک 20  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35421151-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35421150-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسرجوین یسرجوین ددع   ددع 38003800 هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4747
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هردناوید یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5724233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هکس  کازوم  رتم  ژارتم 144 هب  یسوط 40*20*20 یرام  تسوپ  رتم  ژارتم 144/8  هب  زمرق 40*20*20 یرام  تسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لمح هب  لمح  تناس  تماخض 4  . ژارتم هب  درز  40*40*40

1101090341000103 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  هردناوید  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کیئازوم دزی  هدنزاس  عجرم  دک 38   A سالک کی  هجرد   40x40 cm داعبا ینیشام  کازوم  الاک :  مان 
عبرم رتم  144 دادعت : 

1401/07/07 زاین :  خیرات 
هردناوید رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم  یقفاوت  تروصب  تخادرپ 

یموب طیارش 

6641933451 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  یرقاب  دیهش  نابایخ  هردناوید  هردناوید ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38722390-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38722630-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هکس   هکس کازوم   کازوم رتم   رتم ژارتم  144144 ژارتم هبهب   2020 ** 2020 ** 4040 یسوط   یسوط یرام   یرام تسوپ   تسوپ رتم   رتم   144/8144/8 ژارتم   ژارتم هبهب   2020 ** 2020 ** 4040 زمرق   زمرق یرام   یرام تسوپ   تسوپ ناونع : : ناونع
ژارتم ژارتم هبهب   درز   درز 4040 ** 4040 ** 4040

4848
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: 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   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5724582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  کیتاتسا  همین  باتط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000322 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشم  قبط  کیتاتسا  همین  باتط  - 

یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 
رتم  250 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینمیا دحاو  یسانشراکو  دیئات  زا  سپ  زور  60 هیوستدرگ تفایرد  دک  ناریا  اضاقت  قبط  - دشابیمن یریگیپ  لباق  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33004158-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامیرف ناتسرهش  تسب  گنس  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5724762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماسرد ار  هطوبرم  مرف  مادقا و  یگدروخ ) طخ  نودب   ) اهب مالعتسا  مرف  ءاضما  رهم و  لیمکت ،  هب  تبسن  مرتحم  ناگدننک  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنیامن  یراذگاب 

1101098444000001 زاین :  هرامش 
نامیرف ناتسرهش  تسب  گنس  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
لوط رتم   1570 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
نامیرف یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9391933866 یتسپ :  دک  تسب ،  گنس  یاتسور  نامیرف  نامیرف ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34621331-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34624104-051 :: 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 تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط کیتاتسا   کیتاتسا همین   همین باتط   باتط ناونع : : ناونع 4949

لوط لوط رتم   رتم   15701570 تحاسم   تحاسم هبهب   نهآ   نهآ هار   هار وو   هداج   هداج تخاس   تخاس یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 5050

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

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

زا 90 ھحفص 42 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/trvnr8jsrdz4r?user=37505&ntc=5724582
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5724582?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rv88xcv7amvyd?user=37505&ntc=5724762
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5724762?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5724782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالس اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن یرادیرخ  لیات 20*20  یرهش  رباعم  یزاسفک  تهج  دراد  رظن  رد  یرادرهش 

1101005219000062 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  رمشاک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یتراجت مان  دقاف   m 12 رادقم یددع  تلاپ 25   cm 6 تماخض  20x20 cm زیاس ینامیس  سنج  یرهش  رباعم  صوصخم  هداس  یسرپ  لیات  شوپفک  الاک :  مان 
دابآ لیلخ  ناتسرهش  نارمع  هعسوت و  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم 

تلاپ 834 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

رمشاک رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  عبرم  رتم  زاین 10000  دروم  ژارتم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9671631377 یتسپ :  دک  رمشاک ،  یرادرهش  دادرخ - نابایخ 15  رمشاک -  - یوضر ناسارخ  رمشاک ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55227074-051  ، 55222160-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55222160-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

2020 ** 2020 لیات   لیات یرهش   یرهش رباعم   رباعم یزاسفک   یزاسفک تهج   تهج شوپفک   شوپفک ناونع : : ناونع 5151
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دنزاش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5725208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ تسیل  قبط  تاقلعتم  یگدننار و  ییامنهار و  غارچ  هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005820000010 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  دنزاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  قبط  تاقلعتم  یگدننار و  ییامنهار و  غارچ  هیاپ  دیرخ  - 

یئانشور تازیهجت  پمال و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  تاقلعتم  یگدننار و  ییامنهار و  غارچ  هیاپ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3861813911 یتسپ :  دک  سدق ،  نابایخ  دنزاش  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38228053-086  ، 38225520-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38222022-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5725309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یاهروحم  تلافسآ  دیدج  یاهشکور  رد  یکیفارت  درس  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003273000162 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

لوط رتم  1 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسا ،  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  ناتسا  یسدنهم  ماظن  نامزاس  بنج  رادهار  نابایخ  وجرنه  راولب  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4514937183 یتسپ : 

33772027-024  ، 33462371-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33462363-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم وو   یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

ناتسا ناتسا یاهروحم   یاهروحم تلافسآ   تلافسآ دیدج   دیدج یاهشکور   یاهشکور ردرد   یکیفارت   یکیفارت درس   درس یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5353

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/04تبون 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

5725354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رباعم  یولبات  بصن  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096263000021 زاین :  هرامش 

دولانیب ناتسرهش  زیدناش  شخب  دابارون )  ) یناریو یرایهد  هدننک :  رازگرب 
یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 

ددع  300 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

دولانیب یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  رد  جردنم  تاحیضوت  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9356111311 یتسپ :  دک  یناریو 10 و 12 ،  نیب   - یناریو زیدناش -  شخب  دولانیب ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34372669-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34372769-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  رد  کارا  یرادرهش  یاه  ناتسمارآ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5725455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش قبط  کارا  رهش  حطس  یرادار  تعرس و  فلخت و  تبث  لرتنک  یاهنیبرود  هاگتسد  سیورس 4  تاریمعت و  ، یرادهگن هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم رسارسو  یمومع  تروصب  نالعا  تسویپ  تامدخ 

1101005111000105 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  کارا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

تسویپ تامدخ  حرش  قبط  کارا  رهش  حطس  یرادار  تعرس و  فلخت و  تبث  لرتنک  یاهنیبرود  هاگتسد  سیورس 4  تاریمعت و  ، یرادهگن هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم رسارسو  یمومع  تروصب  نالعا 

3813993998 یتسپ :  دک  ود ،  زاف  یادتبا  وکپه  نابایخ  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33134751-086  ، 33136091-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33136090-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم یولبات   یولبات بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 5454

رهش رهش حطس   حطس یرادار   یرادار وو   تعرس   تعرس وو   فلخت   فلخت تبث   تبث لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود هاگتسد   هاگتسد   44 سیورس   سیورس وو   تاریمعت   تاریمعت ،، یرادهگن یرادهگن هنیزه   هنیزه ناونع : : ناونع 5555

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

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 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

5724043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - ههامود لقادح  هجو  تخادرپ  - هباشم دک  ناریا  -315 رتنیرپسا مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004439000157 زاین :  هرامش 

نارهت سناژروا  زکرم  هدننک :  رازگرب 
لزید تومام  هدننک  هضرع  عجرم   SCANIA هدنزاس عجرم  نویماک  روتوم  لماک  رژراش  وبروت  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/07/13 زاین :  خیرات 

لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  ولج  لماک  رنف  کمک  الاک :  مان 
تس 30 دادعت : 

1401/07/13 زاین :  خیرات 
نارهت یوردوخ  بترم  هدننک  هضرع  عجرم   SSANG YANG یتراجت مان   E32 وسوم روتوم  شکاوه  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/13 زاین :  خیرات 

هنایار ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   BENZ یتراجت مان  رتنیرپسا  زنب  نو  ولج  خرچ  یزلف  لماک  زمرت  تنل  الاک :  مان 
تس 150 دادعت : 

1401/07/13 زاین :  خیرات 
یبونج هرک  هدنزاس  روشک   SSANGYONG هدنزاس عجرم  وردوخ  کمار  هدننک  هضرع  عجرم   Ssangyong نویتکا وردوخ  دربراک  نامرف  هیواز  روسنس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/13 زاین :  خیرات 

هناماس تعنص  نارمع  ناوت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   pg 21 زیاس یموینیمولآ  نک  روک  عون  شوپرد  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/07/13 زاین :  خیرات 
قودص ایرآ  ناور  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کتامس  راک  ناور  هدنزاس  عجرم   K1500 یششک روسناسآ  نیباک  برد  دربراک  هعطق  هرقرق  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/07/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامرف هیواز  روسنس  - تسد 150 315 ولج زمرت  تنل  - ددع 2 315 شکاوه عبنم  یور  روسنس  - ددع ولج 315 30 کمک  - ددع 1 315 لزید رژراش  وبروت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- ینف ناسانشراک  هدهع  رب  الاک  تلاصا  دات  - ددع هدننار 10 تمس   315 ییوشک برد  ناپ  هرقرق  - ددع 50 315 با گنلیش  نکروک  - ددع 5 315

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

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

شکاوه شکاوه هعطق   هعطق روسنس   روسنس  -  - NPRNPR وزوسیا   وزوسیا تنویماک   تنویماک ولج   ولج لماک   لماک رنف   رنف کمک   کمک نویماک -  -  نویماک روتوم   روتوم لماک   لماک رژراش   رژراش وبروت   وبروت  -  - 315315 رتنیرپسا رتنیرپسا مزاول   مزاول ناونع : : ناونع
-- یموینیمولآ یموینیمولآ نکنک   روک   روک عون   عون شوپرد   شوپرد نویتکا -  -  نویتکا وردوخ   وردوخ دربراک   دربراک نامرف   نامرف هیواز   هیواز روسنس   روسنس نونو -  -  ولج   ولج خرچ   خرچ یزلف   یزلف لماک   لماک زمرت   زمرت تنل   تنل  -  - E32E32 وسوم   وسوم روتوم   روتوم

یششک یششک روسناسآ   روسناسآ نیباک   نیباک برد   برد دربراک   دربراک هعطق   هعطق هرقرق   هرقرق

5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: 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

5724171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا  هشیش  کیتاموتا  برد  ود  دادعت  یزادنا  هار  نیمات و  تیلاعف  تمیق  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ لاسرا  لیمکت و  تسویپ  یاه  لیاف 

1101001203000008 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  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 2 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یا  هشیش  کیتاموتا  برد  ود  دادعت  یزادنا  هار  نیمات و  تیلاعف  تمیق  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لاسرا  لیمکت و  تسویپ  یاه  لیاف 

6613713334 یتسپ :  دک  ناریا ،  همیب  یماهس  تکرش  - یدازآ نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33240881-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33240880-087 :: 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

.ددرگ .ددرگ لاسرا   لاسرا وو   لیمکت   لیمکت تسویپ   تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف یایا   هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ودود   دادعت   دادعت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   نیمات   نیمات تیلاعف   تیلاعف تمیق   تمیق مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 5757

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

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

زا 90 ھحفص 47 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kswmtd9cj92p5?user=37505&ntc=5724171
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5724171?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5724344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقرب هرکرک  روتوم  بصن  لمح ، هیهت ، 

1101001063000267 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  هرکرک  ناریا  یتراجت  مان   8S لدم  1x1 m زیاس یموینیمولآ  سنج  هرجنپ  رد و  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/11 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  ینف  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912887-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: 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

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک روتوم   روتوم بصن   بصن لمح ، ، لمح هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 5858

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5724411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  قباطم  یهاگشیامزآ  یر  سکیا  هاگتسد  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000364 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 3 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  یمازلا  باسح  اصافم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک  زور  تدم 30 هب  تمدخ  ماجنا  زا  سپ  تخادرپ 

.دیریگب سامت  یداه  سدنهم  هرامش 05832603029 اب  یلیمکت  تاعالطا  بسک  تهج 

9441756414 یتسپ :  دک  مرجاج ،  ناتسرهش  مرجاج ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32605943-058  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش قباطم   قباطم یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ یریر   سکیا   سکیا هاگتسد   هاگتسد ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5724581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ) تسویپ حرش  قباطم  رودایک  : هدنزاس تکرش  دنمشوه  لرتنک  / الاب ددرت  تاو  روتوم 40  / رودایک یا  هشیش  کیتام  وتا  روتارپا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دکناریا 

1101003822000087 زاین :  هرامش 
رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

متسیس ابص  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   4x3 m داعبا یا  هشیش  گنیدیالسا  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/11 زاین :  خیرات 
رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ناردنزام  ناتسا  ناگدننک  نیمات  اب  دیرخ  تیولوا   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زا سپ  الاک  لیوحت  رهشون و  ردنب  مان  هب  هدنتسرف  طسوت  میقتسم  تروصب  الاک  لاسرا  دریگیمن و  رارق  یسررب  دروم  یداهنشیپ  تمیق  روتکاف ،  شیپ  تسویپ  مدع 

.دشابیم هدنشورف  هدهعب  لک  هرادا  نیا  رابنا  برد  باسح ،  هیوست 

4651895988 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یلامش  ناخ  راتس  نابایخ  شبن  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52115184-011  ، 52333031-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52112239-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ) ) تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم رودایک   رودایک :: هدنزاس هدنزاس تکرش   تکرش دنمشوه   دنمشوه لرتنک   لرتنک // الاب الاب ددرت   ددرت تاو   تاو   4040 روتوم   روتوم // رودایک رودایک یایا   هشیش   هشیش کیتام   کیتام وتا   وتا روتارپا   روتارپا ناونع : : ناونع
 ( ( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا دکناریا   دکناریا

6060
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رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5724603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  دکناریا  تسویپ (  حرش  قباطم  زارف  راد  شلف  یرتم  نارامیس 5  دنبهار  راد و  شلف  نارامیس  دنبهار  یمشچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( دشاب یم  هباشم 

1101003822000086 زاین :  هرامش 
رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یروانف رصع  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  هتسب  یدنب  هتسب  عون   RB-K-PRK لدم گنیکراپ  یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
دزی زبس  ریوک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/11 زاین :  خیرات 
داگراساپ تعنص  دادماب  هدننک  هضرع  عجرم   MAKIM یتراجت مان   T لدم گنیکراپ  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/11 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ناردنزام  ناتسا  ناگدننک  نیمات  اب  دیرخ  تیولوا   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زا سپ  الاک  لیوحت  رهشون و  ردنب  مان  هب  هدنتسرف  طسوت  میقتسم  تروصب  الاک  لاسرا  دریگیمن و  رارق  یسررب  دروم  یداهنشیپ  تمیق  روتکاف ،  شیپ  تسویپ  مدع 

.دشابیم هدنشورف  هدهعب  لک  هرادا  نیا  رابنا  برد  باسح ،  هیوست 

4651895988 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یلامش  ناخ  راتس  نابایخ  شبن  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52115184-011  ، 52333031-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52112239-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش هدافتسا   هدافتسا دکناریا   دکناریا تسویپ (  (  تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم زارف   زارف راد   راد شلف   شلف یرتم   یرتم   55 نارامیس   نارامیس دنبهار   دنبهار وو   راد   راد شلف   شلف نارامیس   نارامیس دنبهار   دنبهار یمشچ   یمشچ ناونع : : ناونع
 ( ( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم
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رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/04تبون 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

5725451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش اب  سامتو  ، اه برد  بصن  لحم  زادیدزاب  / دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  تاموزلمو  تسیل  / لیتسا برد  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا  یمازلا   09127008778

 ... لیتسا و هلول  بصن  رتم -  یتناس  یالول 10  بصن  هشیش -  بصن  هیهت و  لمع - ) قاتا   ) لیتسا برد  تخاس 
1101090544000351 زاین :  هرامش 

رهشهام ردنب  مظاک  یسوم  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یردیح دیمح  هدننک  هضرع  عجرم   DABU INDUSTRIAL AREA XINHUA TOWN یتراجت مان   JD-4254 لدم لیتسا  ینامتخاس  رد  هریگتسد  الاک :  مان 

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

رهشهام ردنب  ناتسزوخ ،  لیوحت :  لحم 

لیوحت نامز  دشاب / یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  یزادنهار  بصن و  لاسرا و  لمح و  هنیزه  / هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا ههام  یلا 3  2 هنیزه تخادرپ  روتکاف  دات  زا  سپ  دشاب / یم  ریذپ  ناکما  روتکاف  اب  هارمه  یرادا و  تاعاس  رد  امتح  سنج 

6351911111 یتسپ :  دک  مظاک ،  یسوم  ماما  ناتسرامیب  دازآ  هاگشناد  یوربور  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52380627-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52380627-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ...  ... وو لیتسا   لیتسا هلول   هلول بصن   بصن رتم -  -  رتم یتناس   یتناس   1010 یالول   یالول بصن   بصن هشیش -  -  هشیش بصن   بصن وو   هیهت   هیهت لمع - ) - ) لمع قاتا   قاتا  ) ) لیتسا لیتسا برد   برد تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 6262
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زربلا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5725544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمضت هنهد ) لماش 10  دحاو  کی   ) تسویپ تاصخشم  قبط  روما  هرادا  رهشناهج و  هبعش  یقرب  هرکرک  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا دیدزاب  مرف RFP و  لیمکت  لایر -   400,000,000

1101001458000035 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
دحاو 1 دادعت : 

1401/07/07 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

غلبم 400,000,000 هب  نیمضت  هنهد ) لماش 10  دحاو  کی   ) تسویپ تاصخشم  قبط  روما  هرادا  رهشناهج و  هبعش  یقرب  هرکرک  یزادنا  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  دیدزاب  مرف RFP و  لیمکت  لایر - 

 : یتسپ دک  زربلا ،  ناتسا  بعش  روما  هرادا   - حالف داژن  نادیهش  رالات  یوربور   - یرادناتسا شبن خ   - یتشهب دیهش   - خ جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3135675451

34252002-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34252002-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تعرس و5725455 فلخت و  تبث  لرتنک  یاهنیبرود  هاگتسد  سیورس 4  تاریمعت و  ، یرادهگن هنیزه 
رهش حطس  یرادار 

هحفص 39) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هبعش هبعش یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 6363

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5723912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یرادهگن  ریمعت و  هموزر  یاراد  زاریش و  رهشرد  تکرش  یزکرمرتفد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب  یم  یمازلا  دانسا  یرازگراب  لیمکت و 

تسویپ لیافرد  زاین  دروم  دراوم  دانسا و 
طیحم نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  گولانآ -)  ) هیاپ هارمه  هب  ینوریب  طیحم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  گولانآ -)  ) یلخاد طیحم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  - 

-NVR هاگتسد یزادنا  هار  بصن و  - DVR هاگتسد یزادنا  هار  بصن و  لاتیجید -)  ) هیاپ هارمه  هب  ینوریب  طیحم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  لاتیجید -)  ) یلخاد
...یهگآ  لصا  رد  فیدر  ....و 64  گولانآ )  ) تخس کسید  یزادنا  هار  بصن و 

1101030342000037 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هبعش 238 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134846968 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  بعش  تیریدم  نامتخاس  یهیقف  دیهش  ناتسرامیب  بنج  دنز  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36286530-071  ، 32301530-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32304861-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( گولانآ گولانآ  ) ) یلخاد یلخاد طیحم   طیحم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5723956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب   ) نارهت ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  روسناسآ  هاگتسد  هس  تهج  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددرگ هعجارم 

1201001084000050 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

( .ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  - )
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09354304789 هرامش  نارهت  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414664113 یتسپ :  دک  کالپ 8 ،  یناکشم  روپیلع  نابایخ  رفظ  زا  رتالاب  یتعیرش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88364015-021  ، 88964015-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88964014-021 :: 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

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف هبهب    ) ) نارهت نارهت ناتسا   ناتسا تمالس   تمالس همیب   همیب لکلک   هرادا   هرادا روسناسآ   روسناسآ هاگتسد   هاگتسد هسهس   تهج   تهج هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع
(( ددرگ ددرگ هعجارم   هعجارم

6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5723994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ساسا  رب  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004366000050 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916978477 یتسپ :  دک  رنهاب ،  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37240171-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37254750-035 :: 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

روار ناتسرهش  بلاطیبا  نبا  یلع  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5724064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب هنایهام  هیاپ  تمیق  اب  لاسکی  تدم  هب  روار  ناتسرامیب  هتسب  رادم  یاهنیبرود  یتینما و  یاهمتسیس  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر نویلیم 19000000 هدزون  غلبم 

1101094005000002 زاین :  هرامش 
روار ع   بلاطیبا   نبا  یلع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

روار رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نویلیم هدزون  غلبم  هب  هنایهام  هیاپ  تمیق  اب  لاسکی  تدم  هب  روار  ناتسرامیب  هتسب  رادم  یاهنیبرود  یتینما و  یاهمتسیس  یرادهگن  سیورس و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر 19000000

7651814843 یتسپ :  دک  راتسرپ ،  نابایخ  روار  روار ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33729435-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33729435-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ساسا   ساسا ربرب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6666

هتسب هتسب رادم   رادم یاهنیبرود   یاهنیبرود وو   یتینما   یتینما یاهمتسیس   یاهمتسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابانگ یلاع  شزومآ  عمتجم   :: 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   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5724164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابانگ یلاع  شزومآ  عمتجم  یارب  تسویپ  لیاف  قبط  ریوصت  طبض  هاگتسد  هتسب و  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091338000035 زاین :  هرامش 

دابانگ یلاع  شزوما  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-N8064-UH 64CH لدم لاتیجید  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/11 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C5373-PC لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/07/11 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C5363-PA لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کاترف رکتبم  سراپ  هدنزاس 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/07/11 زاین :  خیرات 
دابانگ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیدرگیم فذح  عمتجم  دیرخ  تسیل  زا  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب  تسویپ  لیاف  قباطم  طقف  طقف و  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ  یاراد 

هدننک نیماتاب  لاسرا  لمح و  هنیزه 
دات  لیوحت و  خیرات  زا  یراکزور  رثکادح 20 تخادرپ 

هداز لیعامسا   09387551882

9691957678 یتسپ :  دک  ظفاح 16 ،  شبن  ظفاح - نابایخ  دابانگ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57254413-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57254413-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابانگ دابانگ یلاع   یلاع شزومآ   شزومآ عمتجم   عمتجم یارب   یارب تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ریوصت   ریوصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  یزرواشک  داهج   :: 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   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5724192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم تازیهجت  هارمه  هب  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003107000640 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نوتیارب  یتراجت  مان   UVR7TJ08RM-D58G لدم هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  تسویپ  / تسا هدننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7143686166 یتسپ :  دک  سراف ،  یزرواشکداهج  نامزاس  مرا  نابایخ  لوا  یدازآ  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2172496-071  ، 32272180-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32299029-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابانگ یلاع  شزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/04تبون 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

5724730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  ) دابانگ یلاع  شزومآ  عمتجم  سیدرپ  رورس  قاتا  تازیهجت  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091338000034 زاین :  هرامش 

دابانگ یلاع  شزوما  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دابانگ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمیهاربا سدنهم   09151188137

9691957678 یتسپ :  دک  ظفاح 16 ،  شبن  ظفاح - نابایخ  دابانگ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57254413-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57254413-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم تازیهجت   تازیهجت هارمه   هارمه هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6969

...و ...و ونراک   ونراک بذاک   بذاک فکفک   بصن   بصن دزمتسد   دزمتسد رورس   رورس قاتا   قاتا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 7070
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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 09 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5724980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  اب  قباطم  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001205000214 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روپ یقت  نیورپ  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   SX650 لدم هتسبرادم  نیبرود  چیئوس  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهم یاقآ  اب  سامت  ینف  تاعالطا  صوصخ  رد  دشابیم - هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  - ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  تسا - هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز 09131290510 یدنام 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  رد  یکشزپ  یاه  تیروف  ثداوح و  تیریدم   :: 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   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5724986 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف قبط  سراف ، سناژروا 115  تهج  تیبارت  تیفرظ 2  اب  شفنب  گنر  لاتیجید  نرتسو  لدم  هتسب  رادم  نیبرود  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101090279000168 زاین :  هرامش 
یکشزپ یاه  تیروف  ثداوح و  هدننک :  رازگرب 

رازفا بان  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   EMC یتراجت مان   D3-2S10-1800 لدم  TB 1/8 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ایرآ

ددع 5 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قبط  سراف ، سناژروا 115  تهج  تیبارت  تیفرظ 2  اب  شفنب  گنر  لاتیجید  نرتسو  لدم  هتسب  رادم  نیبرود  دراه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7186666396 یتسپ :  دک  سراف ،  سناژروا  زکرم  - دابآ مف   - تشدلارصق نابایخ  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6220917-713  ، 36277553-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268370-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط سراف ، ، سراف   1 151 15 سناژروا   سناژروا تهج   تهج تیبارت   تیبارت   22 تیفرظ   تیفرظ اباب   شفنب   شفنب گنر   گنر لاتیجید   لاتیجید نرتسو   نرتسو لدم   لدم هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود دراه   دراه ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  بآ   :: 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 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

5725570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک تاقلعتم  ماد و  تلوب و  نیبرود  دروم   1336 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000038000036 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ایشرپ  رتسگارف  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   SD60230 لدم ماد  دیپسا  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1336 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بلاق رد  روتکاف  شیپ  هئارا  + ددرگ تیاعر  هعلاطم و  تقد  هب  تسویپ  لیاف   8+ تسا ههام  ادودح 2  راد و  تدم  تخادرپ  + تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش ارجا  مالقا  لیوحت  زا  لبق  دنب 9  + تسا یمازلا  تسویپ 1  لودج 

9185916196 یتسپ :  دک  یبونج 35 ،  مایخ  شبن  یبونج -  مایخ  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37613002-051  ، 37617011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37613008-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دراد5724846 تسویپ  تسیل  دک  ناریا  هحفص 18)هباشت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تعرس و5725455 فلخت و  تبث  لرتنک  یاهنیبرود  هاگتسد  سیورس 4  تاریمعت و  ، یرادهگن هنیزه 
رهش حطس  یرادار 

هحفص 39) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

ماد ماد دیپسا   دیپسا هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  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 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

5723948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کردم  قبط   CCTV هکبش یرادهگن  تالآرازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105001833 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایرافغ دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   PROSKIT یتراجت مان   CP-376TR لدم هکبش  سرپ  راچآ  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  دات  دروم  یتسویپ  کردم  رد  هدش  رکذ  طیارش  الاک و  ینف  تاصخشم  الاک ، دادعت   :: 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

32469013-076  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

cctv :: 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

هکبش5723948 سرپ  راچآ  هحفص 62)دیرخ  )  cctvcctv

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5723912( گولانآ  ) یلخاد طیحم  نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 53)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5723912( گولانآ  ) یلخاد طیحم  نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 53)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هکبش هکبش سرپ   سرپ راچآ   راچآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5724213GAS ALERT(25 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناتسدرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/03تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

19-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 8هرامش  - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nigc-kd.ir :: عبنم مالعتساعبنم خساپ  لاسرا  تعاس 19   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 19  1401/08/07

5723722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرت تهج  یفرصم  تخوس  هدننار و  اب  هارمه  الاب  هب  لدم 97  زوس  هناگود  احیجرت  دنمس  وردوخ  هاگتسد  سراپ و 11  وژپ  وردوخ  هاگتسد  نیمات 11  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک حطس  رد  یرهش  نورب  نورد و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزکرم نامتخاس  داهج  نادیم  جدننس  رد  عقاو  ناتسدرک  ناتسا  زاگ  تکرش   :: سردآ سردآ

9-33783625-087 :: نفلت :: WWW.SHAN.IR- SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

لدم 572372297 زوس  هناگود  احیجرت  دنمس  وردوخ  هاگتسد  سراپ و 11  وژپ  وردوخ  هاگتسد  نیمات 11 
یرهش نورب  نورد و  ددرت  تهج  یفرصم  تخوس  هدننار و  اب  هارمه  الاب  هب 

هحفص 8) ددرت  ( ددرت

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

تکرش5724581 دنمشوه  لرتنک  / الاب ددرت  تاو  روتوم 40  / رودایک یا  هشیش  کیتام  وتا  روتارپا 
 ( دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دکناریا  تسویپ (  حرش  قباطم  رودایک  : هدنزاس

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 46) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

حرش5724603 قباطم  زارف  راد  شلف  یرتم  نارامیس 5  دنبهار  راد و  شلف  نارامیس  دنبهار  یمشچ 
 ( دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دکناریا  تسویپ ( 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 46) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

تخوس تخوس وو   هدننار   هدننار اباب   هارمه   هارمه الاب   الاب هبهب   لدم  9797   لدم زوس   زوس هناگود   هناگود احیجرت   احیجرت دنمس   دنمس وردوخ   وردوخ هاگتسد   هاگتسد   1 11 1 وو   سراپ   سراپ وژپ   وژپ وردوخ   وردوخ هاگتسد   هاگتسد   1 11 1 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
یرهش یرهش نورب   نورب وو   نورد   نورد ددرت   ددرت تهج   تهج یفرصم   یفرصم

7575
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تعرس و5725455 فلخت و  تبث  لرتنک  یاهنیبرود  هاگتسد  سیورس 4  تاریمعت و  ، یرادهگن هنیزه 
رهش حطس  یرادار 

هحفص 39) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

بانیم 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 15 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5725200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزنف یسفنت  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093071000067 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  بانیم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناشن شتآ  ناتسب  قیرحءافطا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   DRAGER یتراجت مان  لدم 40735027  یناشن  شتآ  یسفنت  هاگتسد  الاک :  مان 

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

بانیم رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم و تساوخرد  تبث  تهج  هناماس  رد  دک 2743300666900001  اب  یباختنا  لوصحم  دشابیم و  یزنف  یسفنت  هاگتسد  زاین  دروم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیمن دیرخ  کالم 

7981768795 یتسپ :  دک  بانیم ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  ماما  راولب  بانیم ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 42230024-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42230024-076 :: 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

5724213GAS ALERT(25 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یلام5724532 یناگیاب  رورس و  قاتا  قیرح  ءافطا  زیهجت  هحفص 25)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

عیزوت5724854 قوفو  لاقتنا  یاه  هاگتسیا  قیرح  ءافطا  یاه  لوسپک  کیتاتسا  وردیه  هحفص 25)تست  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5724925 ئافطا   FM200 زاگ مرگولیک  هحفص 25)ژراش 50  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزنف5725200 یسفنت  هحفص 6)هاگتسد  قیرح  ( قیرح

یزنف یزنف یسفنت   یسفنت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7676
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5724213GAS ALERT(25 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دراد5724846 تسویپ  تسیل  دک  ناریا  هحفص 18)هباشت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5724761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادرپرون هاگتسد  تیال  گنیر  ریگشزرل )  ) لیابمیگ میس و  یب  نوفورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092625000460 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 
تثعب یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   SENNHEISER یتراجت مان   SK500 لدم نفورکیم  میس  یب  هدنتسرف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SANHOTAI هدنزاس عجرم   GL-207 لدم یرادربملیف  یساکع و  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   YIDOBLO هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   YIDOBLO یتراجت مان   QS-480 EII لدم یرادربملیف  یساکع و  نیبرود  تیال  گنیر  الاک :  مان 

ییالع هلا  حور  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزادرپرون هاگتسد  تیال  گنیر  ریگشزرل )  ) لیابمیگ میس و  یب  نوفورکیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31665083-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادربملیف یرادربملیف وو   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود تیال   تیال گنیر   گنیر یرادربملیف -  -  یرادربملیف وو   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ نفورکیم -  -  نفورکیم میس   میس یبیب   هدنتسرف   هدنتسرف ناونع : : ناونع 7777

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

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

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

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

5724839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رژراش یرتاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001320 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   AC L100 لدم یساکع  نیبرود  یرتاب  رژراش  الاک :  مان 

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

وجهر ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   HRMF4N لدم یرتاب  رژراش  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  ات  ود  یرابتعا و  تروصب  الاک  هجو  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  اب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  الاک  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  الاک و  هنومن  هئارا.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لصا.دشابیم 

06134177102

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

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

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5723912( گولانآ  ) یلخاد طیحم  نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 53)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تمالس5723956 همیب  لک  هرادا  روسناسآ  هاگتسد  هس  تهج  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و 
( ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب   ) نارهت ناتسا 

هحفص 53) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5723994 لیاف  ساسا  رب  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 53)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5724064 رادم  یاهنیبرود  یتینما و  یاهمتسیس  یرادهگن  هحفص 53)سیورس و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یلاع5724164 شزومآ  عمتجم  یارب  تسویپ  لیاف  قبط  ریوصت  طبض  هاگتسد  هتسب و  رادم  نیبرود 
دابانگ

هحفص 53) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هطوبرم5724192 تازیهجت  هارمه  هب  هتسب  رادم  هحفص 53)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

رژراش رژراش یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 7878
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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

نیبرود5724761 تیال  گنیر  یرادربملیف -  یساکع و  نیبرود  هیاپ  نفورکیم -  میس  یب  هدنتسرف 
یرادربملیف یساکع و 

هحفص 8) نیبرود  ( نیبرود

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

رژراش5724839 هحفص 8)یرتاب  نیبرود  ( نیبرود

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

ششوپ5724924 تحت  نکاما  هطوبرم  تازیهجت  هتسبرادم و  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 8)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5724980 یاه  لیاف  اب  قباطم  هتسب  رادم  هحفص 53)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تهج5724986 تیبارت  تیفرظ 2  اب  شفنب  گنر  لاتیجید  نرتسو  لدم  هتسب  رادم  نیبرود  دراه 
تسویپ لیاف  قبط  سراف ، سناژروا 115 

هحفص 53) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزادنا5725250 هار  بصن و  ، دیرخ ، هیهت یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
ششوپ تحت  نکاما  هطوبرم  تازیهجت  هتسبرادم و  نیبرود 

هحفص 8) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تعرس و5725455 فلخت و  تبث  لرتنک  یاهنیبرود  هاگتسد  سیورس 4  تاریمعت و  ، یرادهگن هنیزه 
رهش حطس  یرادار 

هحفص 39) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ماد5725570 دیپسا  هتسب  رادم  هحفص 53)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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یوضر ناسارخ  یتسیزهب  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

5724274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

San Switch Qlogic هاگتسد تهج  تروپ  سنسیال 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000047000217 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   8/24Base 16-ports Enabled SAN Switch لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/11 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09155238831 بسن یریما  - San Switch Qlogic هاگتسد تهج  تروپ  سنسیال 8  تسا  - هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9144699575 یتسپ :  دک  تجهب 8 و 10 ،  لصاف  دح  - تجهب ...ا  تیآ  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32232963-051  ، 32230991-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230990-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشر تشادهب  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5724604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانکراک سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093918000006 زاین :  هرامش 

تشر تشادهب  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

هنازور 12 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نانکراک سیورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4185733411 یتسپ :  دک  تشر ،  تشادهب  هدکشناد  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33849412-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33849413-013 :: 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

San Switch QlogicSan Switch Qlogic هاگتسد   هاگتسد تهج   تهج تروپ   تروپ   88 سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 7979

نانکراک نانکراک سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 8080
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5724274San Switch Qlogic هاگتسد تهج  تروپ  هحفص 68)سنسیال 8  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

نانکراک5724604 هحفص 68)سیورس  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یسرجوین5724224 ددع  هحفص 39)هیهت 3800 هار  ( 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

حرش5724603 قباطم  زارف  راد  شلف  یرتم  نارامیس 5  دنبهار  راد و  شلف  نارامیس  دنبهار  یمشچ 
 ( دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دکناریا  تسویپ ( 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 46) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5724011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنماخو شاد  همکیت  داباهم 2- ناغم   - جزید یقت  یاهتسپرد  ردروکردلاف  یاهولبات  یاقتراو  ضیوعت  یزاس  هنیهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001119000068 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  ددجم  اضماو  رهمزا  سپ  دانسا  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5156956811 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  یا  هقطنم  رب ق  تکرش  یغابرالغاب -  کراپ  بنج  رایرهش -  داتسا  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33285181-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282960-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ردروکر  :: 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

داباهم 5724011-2 ناغم   - جزید یقت  یاهتسپرد  ردروکردلاف  یاهولبات  یاقتراو  ضیوعت  یزاس  هنیهب 
هنماخو شاد  همکیت 

هحفص 71) ردروکر  ( ردروکر

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هنماخو هنماخو شاد   شاد همکیت   همکیت -- 22 داباهم   داباهم ناغم   ناغم  - - جزید جزید یقت   یقت یاهتسپرد   یاهتسپرد ردروکردلاف   ردروکردلاف یاهولبات   یاهولبات یاقتراو   یاقتراو ضیوعت   ضیوعت یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب ناونع : : ناونع 8181
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رهشناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5724400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092974000004 زاین :  هرامش 

رهشناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   ML110 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک دشاب  ربتعم  یتناراگ  یاراددشاب  یتسویپ  لیاف  قبط  تاصخشم   HP DL 380 G10 رورس رظن  دروم  یالاک   * دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
این 09389060026 یسیئر  نیما  دمحم  هطوبرم : 

9914786138 یتسپ :  دک  ماماراگدای ،  هسردم  وربور  - چولب نابایخ  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37210485-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37210483-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

5724533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

{ تسویپ  } رورس مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000401 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

هنایار هنایار رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 8383
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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   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5724833 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

{ تسویپ تساوخرد   } رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060041000404 زاین :  هرامش 

زاریش یهیقف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سیمارپ یتراجت  مان   VTrak M610p لدم  TB 16 تیفرظ  SCSI U320 لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/15 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یحایس 09378906106 سدنهم  اب  ینف  لاوس  نتشاد  تروص  رد  ههام  تخادرپ 3 دشاب  یم  تسویپ  تساوخرد  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایار5724400 رورس  هحفص 71)دیرخ  رورس  ( رورس

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

یلام5724532 یناگیاب  رورس و  قاتا  قیرح  ءافطا  زیهجت  هحفص 25)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هنایار5724533 هحفص 71)رورس  رورس  ( رورس

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

...و5724730 ونراک  بذاک  فک  بصن  دزمتسد  رورس  قاتا  تازیهجت  هحفص 53)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5724833{ تسویپ تساوخرد   } رورس هحفص 71)دراه  رورس  ( رورس

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

{{ تسویپ تسویپ تساوخرد   تساوخرد  } } رورس رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 8484
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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 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

5725137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  -314 رتنیرپسا مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004439000160 زاین :  هرامش 

نارهت سناژروا  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کدی ادزم  هدننک  هضرع  عجرم   FAW هرفن نو 11  لماک  زاگ  هچیرد  الاک :  مان 

تس 10 دادعت : 
1401/07/13 زاین :  خیرات 

کدی ادزم   FAW هرفن نو 11  روتوم  هعطق  عمش  الاک :  مان 
ددع 200 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 100 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 30 دادعت : 

1401/07/13 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روسنس تسد - 100 314 بقعزمرت تنل  - ددع 50 314 لئوک - ددع 20 314 گنل لیم  هت  گنیربلب  - ددع 200 314 روتوم عمش  - ددع 10 314 زاگ هچیرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههامود لقادح  هو  تخادرپ  - هطوبرم ناسانشراک  هدهع  رب  الاک  تلاصا  دات  - ناگیار الاک  لمح  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - ددع 30 314( 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

وزوسیا5724043 تنویماک  ولج  لماک  رنف  کمک  نویماک -  روتوم  لماک  رژراش  وبروت   - 315 رتنیرپسا مزاول 
 - نو ولج  خرچ  یزلف  لماک  زمرت  تنل   - E32 وسوم روتوم  شکاوه  هعطق  روسنس   - NPR

هعطق هرقرق  یموینیمولآ - نک  روک  عون  شوپرد  نویتکا -  وردوخ  دربراک  نامرف  هیواز  روسنس 
یششک روسناسآ  نیباک  برد  دربراک 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 46) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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 - - 314314 رتنیرپسا رتنیرپسا مزاول   مزاول 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 یراوس -  -  یراوس ادزم   ادزم لئوک   لئوک

8585
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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

تعرس5724139 هحفص 18)روسنس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لیم5725137 هت  هعطق  گنیربلب  نو -  روتوم  هعطق  عمش  نو -  لماک  زاگ  هچیرد  - 314 رتنیرپسا مزاول 
بقع خرچ  یزلف  لماک  زمرت  تنل  یراوس -  ادزم  لئوک  هعطق  چیپ  میس  تنویماک - روتوم  گنل 

رتنیرپسا زنب  نو  روتوم  اوه  روسنس  نو - 

هحفص 73) روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5724978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم   METRIX یتراجت مان  لدم 240-323-5550  کیتاموتا  شاعترا  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000750 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
نیفامد یترارح  یروآ  نف  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم   METRIX یتراجت مان  لدم 240-323-5550  کیتاموتا  شاعترا  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا ,  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یمن  لوبق 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444425-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   METRIXMETRIX یتراجت   یتراجت مان   مان   240240 -- 323323-- 55505550 لدم   لدم کیتاموتا   کیتاموتا شاعترا   شاعترا چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8686
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: 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 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

5725361 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا تسویپ  تاصخشم  قبط  ناگرگ  چیئوس  نلاس  بذاک  فک  نف  ندومن  راد  قربو  یشک  لباک  اب   EMP قرب ولبات  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تخادرپ شیپ  مدع  .تسیمازلا  تمیق  داهنشیپ  گرب 

1101001022001155 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هتسب هقلح و   ، هاگتسد  ،، رتم ، ددع 1 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

فرظ حرط  رظان  ییاهن  دات  زا  سپ  کرادم و  دانسا و  هئارا  نامز  زا  دشابیم و  هدننک  نیمات  اب  لیوحت  , لمح  , هیهت هنیزه  ینوناق و  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
داژن یرایب  یاقآ  سامت 09122735244 و 32247372-4 017  هرامش.تفرگ  دهاوخ  تروص  تخادرپ  زور  رثکادح 45 

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

32247373-017  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

دنمشوه5723940 یاه  هحفص 18)چیئوس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هنایار5724220 هکبش  اتید  هحفص 28)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کسیددراه5724283 هنایار -  روتینام  هنایار -  چیئوس  باه  هنایار -  مر  یترارح -  رگپاچ  دیلک -  هحفص 28)هحفص  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تاصخشم5724978 قباطم   METRIX یتراجت مان  لدم 240-323-5550  کیتاموتا  شاعترا  چیئوس 
تسویپ

هحفص 75) چیئوس  ( چیئوس

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

تسویپ5724980 یاه  لیاف  اب  قباطم  هتسب  رادم  هحفص 53)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ددع5724984 دادعت 2  دنمیار  یتناراگ  اب   Aten CS 1734B لدم چیئوس  ما  یو  هحفص 28)یک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس5725361 نلاس  بذاک  فک  نف  ندومن  راد  قربو  یشک  لباک  اب   EMP قرب ولبات  بصنو  هحفص 75)هیهت  چیئوس  ( چیئوس

چیئوس چیئوس نلاس   نلاس بذاک   بذاک فکفک   نفنف   ندومن   ندومن راد   راد قربو   قربو یشک   یشک لباک   لباک اباب     EMPEMP  قرب قرب ولبات   ولبات بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8787
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراف جیلخ  یروانف  ملع و  کراپ   :: 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   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5725202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم : چوس  ددع  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
TP-Link TL-SL2428P V4.20
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

.دشاب تساوخرد  تاحیضوت  قبط  امتح  دیاب  الاک 
1101050387000001 زاین :  هرامش 

سراف جیلخ  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لدم : چوس  ددع  ود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
TP-Link TL-SL2428P V4.20
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

.دشاب تساوخرد  تاحیضوت  قبط  امتح  دیاب  الاک 

7561884984 یتسپ :  دک  یروانف ،  ملع و  کراپ  یسدورف  ماما خ  رهشوب خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333560-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333560-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاحیضوت تاحیضوت قبط   قبط امتح   امتح دیاب   دیاب الاک   الاک تسا   تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا     TP-Link  TL-SL2428P V4.20TP-Link  TL-SL2428P V4.20 لدم : : لدم چوس   چوس ددع   ددع ودود   ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب تساوخرد   تساوخرد

8888
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هتوم یالط   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5725203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کارتپماد ردول و  یبناج  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001546000188 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هتوم  یالط  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
وستاموک 10 ردول 470  چنیا  گنیروا 25  / ددع ردول 988 5  زوزگا  ییولگ  رشاو  / ددع مادک 50  ره  زا  بوغرم  سنج  زا  کارتپماد  ردول 988 و  رپوس  هرهم  چیپ و  - 

ددع کارتفیل 4  بقع  هدند  چوس  ورکیم  ددع /
تالآ نیشام  وردوخ و  مزاول  الاک :  هورگ 

ددع  119 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف داتو  عمتجمرد  لیوحت  الاک و  لاسرا  زا  سپ  تخادرپ  ددرگ  لصاح  سامت  یرذآ  یاقآ  هرامش 09127377251  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم ماجنا  یلام  روما  طسوت  یمسر  روتکاف  هئارا  اب 

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

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

45336130-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5725365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کارتپماد کارتپماد وو   ردول   ردول یبناج   یبناج مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 8989

عطق عطق چوس   چوس راشف -  -  راشف هلر   هلر روتکاتنک -  -  روتکاتنک ناونع : : ناونع 9090
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تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق  16 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288002722 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روتکاتنک الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

راشف هلر  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
راشف هلر  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 
عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 
عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ییاقلا پمال  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ییاقلا پمال  الاک :  مان 

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

ییاقلا پمال  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدادرثا بیترت  قوف  تاداهنشیپ  هیارا  مدع  تروصرد.دشاب  یم  یمازلا  مالقا  هیلک  تهج  یلام  / ینف داهنشیپ  هیارا.تسویپ  حرش  قباطم  الاک  ملق  16 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن 

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

24018-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5725465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - دشابیم هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  تسیل  تاصخشم  قبط  تروپ -  چوس 2  روتینام  هاگتسد  تخت و 5  رنکسا  هاگتسد   10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا 

1101004961000027 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

PLUSTEK هدنزاس عجرم   Optic Slim 2400 لدم یگنر  تخت  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یراکزور زا 10  دعب  کناب  یروانف  هریاد  دات  ربتعم و  یتناراگ  هئارا  اهالاک و  لاسرازا  دعب  روتکاف  غلبم  دشابیم -  یمازلا  ربتعم  یتناراگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگیم تخادرپ 

1581746111 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  کالپ 212 یسوساج  هنال  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88381743-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88381756-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5725494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروپ تروپ   22 چوس   چوس روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   55 وو   تخت   تخت رنکسا   رنکسا هاگتسد   هاگتسد   1010 ناونع : : ناونع 9191

..و ..و  - - ییاقلا ییاقلا پمال   پمال روتکاتنک -  -  روتکاتنک یهاگشیامزآ -  -  یهاگشیامزآ تعاس   تعاس ایای   رمیات   رمیات عطق -  -  عطق دیلک ) ) دیلک  ) ) چوس چوس رتمرپمآ -  -  رتمرپمآ رتم -  -  رتم هلر   هلر ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق  13 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288002728 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رتم هلر  الاک :  مان 
ددع 120 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
رتم رپمآ  الاک :  مان 

ددع 80 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 
عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 
یهاگشیامزآ تعاس  ای  رمیات  الاک :  مان 

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

یکیرتکلا لانیمرت  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
روتکاتنک الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

روتکاتنک الاک :  مان 
ددع 70 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
روتکاتنک الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ییاقلا پمال  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدادرثا بیترت  قوف  تاداهنشیپ  هیارا  مدع  تروصرد.دشاب  یم  یمازلا  مالقا  هیلک  تهج  یلام  / ینف داهنشیپ  هیارا.تسویپ  حرش  قباطم  الاک  ملق  13 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن 

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

24018-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: 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

هنایار5724220 هکبش  اتید  هحفص 28)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هدش5725202 هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   TP-Link TL-SL2428P V4.20 لدم : چوس  ددع  ود 
.دشاب تساوخرد  تاحیضوت  قبط  امتح  دیاب  الاک  تسا 

هحفص 77) چوس  ( چوس

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

کارتپماد5725203 ردول و  یبناج  هحفص 77)مزاول  چوس  ( چوس

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

عطق5725365 چوس  راشف -  هلر  هحفص 77)روتکاتنک -  چوس  ( چوس

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

تروپ5725465 چوس 2  روتینام  هاگتسد  تخت و 5  رنکسا  هاگتسد  هحفص 77)10  چوس  ( چوس

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

پمال5725494 روتکاتنک -  یهاگشیامزآ -  تعاس  ای  رمیات  عطق -  دیلک )  ) چوس رتمرپمآ -  رتم -  هلر 
..و  - ییاقلا

هحفص 77) چوس  ( چوس

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

ناتسدرک ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5724075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعجارم  یتسویپ  لیاف  هب  هباشم  دک  ناریا  یریوصت  یتوص  لیاسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091416000144 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
وکین سراف  ناگنازرف  هدننک  هضرع  عجرم   BENQ یتراجت مان   5J0614021 لدم روتکژورپ  ویدیو  صوصخم  میس  نودب  هدنهد  لاقتنا  الاک :  مان 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9915789181 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگشناد  یدرورهس -  نادیم  داشرا -  راولب  جدننس -  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33184422-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33184466-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: 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

روتکژورپ5724075 ویدیو  صوصخم  میس  نودب  هدنهد  هحفص 82)لاقتنا  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روتکژورپ روتکژورپ ویدیو   ویدیو صوصخم   صوصخم میس   میس نودب   نودب هدنهد   هدنهد لاقتنا   لاقتنا ناونع : : ناونع 9393

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

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

2001090450000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5723778 :: هرازه هرازه :: 1401/07/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، لقن لمح و  یناسرهمان ، مزاول ، ییاجباج  ناروتسر ، تامدخ  یرادا ، یاضف  تفاظن  لیبق  زا  ینابیتشپ  یمومع و  یرادا ، یداتس و  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هریغ زبس و  یاضف  هب  یگدیسر 

نیگنس یناشن  شتآ  یوردوخ  هاگتسد  کی  نیمأت  یطیحم ، تسیز  یتشادهب و  تامدخ  هتعاس و  تروصب 24 یناشن  شتآو  یکشزپ  سناژروا ، تامدخ  هئارا 
بآ نزخم  تیفرظ  اب  فلتخم و  یاهزیاس  رد  لیرزوه  گنیلپوک و  گنلیش و  روتینام ، پمپ ، تازیهجت  لماش  الاب  هب  زا 1390  دیلوت  لاس  ابونر  ای  زنب و  ایناکسا ،

رتیل  موف 1000  نزخم  رتیل و   10.000
هنایم  دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یناسنا یورین  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   29,600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ  هنایم  رتفد  یناگرزاب  دحاو  لیوحت  یکناب  همانتنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

16:00 تعاس : 1401/10/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هنایم دالوف  عمتجم  نهآ ، هار  هاگتسیا  بنج  هنایم ، یقرش ، ناجیابرذآ   ، 5346179111 یتسپ :  دک  هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ وو   یکشزپ   یکشزپ سناژروا ، ، سناژروا ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ یداتس ، ، یداتس تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جنگ هعلق  ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5723981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع هد   X.VISION-LG-SAMSUNG-GPLUS روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع هد  ASUS H 510M-A سیک

1101093818000013 زاین :  هرامش 
جنگ هعلق  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
یبجر یلع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   H110 لدم  PC هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

جنگ هعلق  رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ  لیاف  قباتم  درب  یک  سوم و  هارمه  هب   H510M-A لدم سوسیا  دربردام  اب  رتویپماک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب  ربتعم  یتنراگ  یاراد  تاعطق  یمامت 

دشاب یم  ههام  کی  تخادرپ  هدنشورف و  اب  لاسرا  هنیزه  OFFICE2016 نینچمه اهویارد و  لماک  بصن 

7884157868 یتسپ :  دک  جنگ ،  هعلق  تشادهب  زکرم  داتس  یروهمج  راولب  جنگ ،  هعلق  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43391256-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43390236-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5724178 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ددع هدهد   ASUS H 510M-AASUS H 510M-A  سیک سیک ددع   ددع هدهد     X.VIS ION-LG-SAMSUNG-GPLUSX.VIS ION-LG-SAMSUNG-GPLUS روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 9595

.... .... ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 : .... تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094216000036 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2050S لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GP480A لدم  W 480 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
نف تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   ADATA یتراجت مان   GB 256 تیفرظ  SSD SP900 2.5 SATAIII لدم هنایار  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

گنوآ تاعالطا  یروآ 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GLC240-EVO لدم رتویپماک   CPU نف الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

یلع هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KINGSTON هدنزاس عجرم   KINGSTON یتراجت مان   RAM 8GB DDR3 لدم  GB 8 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 
روبص

ددع 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

روپاشب رتسگ  هداد  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   Green Hiva لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
هنایمرواخ دیون  رگپاچ  رهش  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان  هنایار   Asus H110-M دربردام الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   INTEL هدنزاس روشک  مانتیو  هدنزاس  عجرم   INTEL یتراجت مان   Core i5-10400 لدم  GHz 2/9 شزادرپ تعرس  هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
کشونا تعنص  ایک 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439957131 یتسپ :  دک  نارهت ،  هاگشناد  نیون  نونف  مولع و  هدکشناد  یلامش -  دابآریما  رگراک -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88497182-021  ، 88497235-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88497324-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5724653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددع راهچ  سیورس (  ماس   - سیورسارفا یتناراگ  اب   sam elecronic LS 22RF625 لدم روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000597 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   LC24F390FHMCHD لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

روتینام ددع  تساوخرد 4  دروم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61651-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5724672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قبط   ) HPE 1*2*16 G4 KVM IP Console switch Q1P55A تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000418 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شیاپ یلیر  تعنص  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  متسیس  ایاپ  هدنزاس  عجرم   mkv pack/ kvm8 لدم هنایار  هکبش  دروبیک  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 18 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ددرگ هئارا  تسویپ  تاصخشم  قبط  یتسیاب  الاک   ) HPE 1*2*16 G4 KVM IP Console switch Q1P55A :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

44787100-021  ، 44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ددع ددع راهچ   راهچ سیورس (  (  سیورس ماس   ماس  - - سیورسارفا سیورسارفا یتناراگ   یتناراگ اباب     sam elecronic  LS  22RF625sam elecronic  LS  22RF625 لدم   لدم روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 9797

(( تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط  ) ) HPE 1*2* 16  G4 KVM IP Console switch Q1P55AHPE 1*2* 16  G4 KVM IP Console switch Q1P55A ناونع : : ناونع 9898
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نیمارو دادرخ  یادهش 15  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 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

5724735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا یرتویپماک  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000110 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
شیک نماک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نناک   LBP-3000 دیفس هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 11 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
افیا یتراجت  مان   D-S لدم یا  هرقن  لاتیجید  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک   LUXIO یتراجت مان   USB لدم  GB 64 یرومم شلف  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
اوآمیس هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SIMTEC یتراجت مان   E 831 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

گنوسماس یتراجت  مان   S24A360H  + لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ - ددرگیم لاطبا  یجراخ  تساوخرد  - یناریا مالقا  هیلک  - لحم رد  لیوحت  تاعالطا 09123267485- بسک  تسویپ  طیارش  - هنومن دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام  2

3371713477 یتسپ :  دک  ناتسرامیب ،  رصعیلو ) ) رهش یدورو  نادیم  - نیمارو نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36239443-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230895-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناریا یناریا یرتویپماک   یرتویپماک مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 9999
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ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5725216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  سالپ  یج  روتینام  رتویپماک و  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000262 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نیرفآ یتیگ  نایوجهر  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GREEN لدم هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

سراپ شیوپ  هداد  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگشناذ تسارح  دات  دروم  یتسیاب  هدنرب  تکرش   - it کیتامروفنا یاه  زوجم  یاراد   - تسویپ تسیل  قبط   - ههام یرابتعا 4  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب اراد  ار  هاگشناد  تاعالطا  یروآ  نف  یکشزپ و  مولع 

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32305410-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: 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

یناشن5723778 شتآ  یکشزپ و  سناژروا ، ینابیتشپ ، یداتس ، تامدخ  هحفص 82)هئارا  روتینام  ( روتینام

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

ددع5723981 هد  ASUS H 510M-A سیک ددع  هد   X.VISION-LG-SAMSUNG-GPLUS هحفص 82)روتینام روتینام  ( روتینام

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

هحفص 82)....5724178 روتینام  ( روتینام

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

کسیددراه5724283 هنایار -  روتینام  هنایار -  چیئوس  باه  هنایار -  مر  یترارح -  رگپاچ  دیلک -  هحفص 28)هحفص  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5724653 ) سیورس ماس   - سیورسارفا یتناراگ  اب   sam elecronic LS 22RF625 لدم روتینام 
( ددع راهچ 

هحفص 82) روتینام  ( روتینام

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

5724672( تسویپ تاصخشم  قبط   ) HPE 1*2*16 G4 KVM IP Console switch Q1P55A(82 هحفص روتینام  ( روتینام

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

یناریا5724735 یرتویپماک  هحفص 82)مزاول  روتینام  ( روتینام

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط سالپ   سالپ یجیج   روتینام   روتینام وو   رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 100100
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

تسویپ5725216 تسیل  قبط  سالپ  یج  روتینام  رتویپماک و  هحفص 82)سیک  روتینام  ( روتینام

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

تروپ5725465 چوس 2  روتینام  هاگتسد  تخت و 5  رنکسا  هاگتسد  هحفص 77)10  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تمالس5723956 همیب  لک  هرادا  روسناسآ  هاگتسد  هس  تهج  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و 
( ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب   ) نارهت ناتسا 

هحفص 53) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5723994 لیاف  ساسا  رب  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 53)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ششوپ5724924 تحت  نکاما  هطوبرم  تازیهجت  هتسبرادم و  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 8)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5724980 یاه  لیاف  اب  قباطم  هتسب  رادم  هحفص 53)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزادنا5725250 هار  بصن و  ، دیرخ ، هیهت یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
ششوپ تحت  نکاما  هطوبرم  تازیهجت  هتسبرادم و  نیبرود 

هحفص 8) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناهیک5724066 یموب  رود  هار  یسرتسد  هحفص 9)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

.دشاب5724636 یم  هباشم  دک  ناریا  هلاسکی -  سنسیال  اب  هربراک  شیوداپ 250  سوریو  یتنآ  هحفص 9)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیبرود5724761 تیال  گنیر  یرادربملیف -  یساکع و  نیبرود  هیاپ  نفورکیم -  میس  یب  هدنتسرف 
یرادربملیف یساکع و 

هحفص 8) نیبرود  ( نیبرود

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

5724767( سنسیال رازفا  مرن   ) الاک هحفص 9)حرش  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنسیال5725129 نیرت  دیدج  هارمهب   RM2 رازفا مرن  نیرخآ  بصن  هحفص 9)هیهت و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا5725564 یزاس  هچراپکی  تالیش و  نامزاس   DOS تحت  MIS یاهرازفا مرن  تاعالطا  تروناک 
یلنسرپ و

هحفص 9) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

(( 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

یقرب5724344 هرکرک  روتوم  بصن  لمح ، یاهمتسیسهیهت ،  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 46) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هبعش5725544 یقرب  هرکرک  یزادنا  هار  یاهمتسیسبصن و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 46) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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