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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 16  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 12

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 19

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 19

140 1140 1 رهم   رهم   1010 هبنشکی   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   153,070هکس , 000153,070 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   89,47089,470مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   141هکس , 960 , 000141 , 960 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 1 1 , 1002 1 1 , سیئوس100 سیئوس کنارف   334,200334,200کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 83,000هکس , 00083,000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع237,800237,800رالد ناتسبرع لایر   87,90087,900لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 53,000هکس , 00053,000 , وروی000 ,323وروی 180323, ژورن180 ژورن نورک   30نورک ,30030 ,300

رایع رایع   1818 یالط   13,720یالط , 00013,720 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   368دنوپ نپاژ640368,640, نپاژ نینی   دصکی   228دصکی ,800228 ,800

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
((3333))

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 16  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 20

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 31

( یهگآ دادعت 31  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 37

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

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 49

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 56

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 57

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 61

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

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) ناوخ کالپ   " 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 :
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( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 62

( 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  • 63

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 11  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

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

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

( یهگآ دادعت 11  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

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

( یهگآ دادعت 7  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

( یهگآ دادعت 12  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 9  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

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

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

یفیک یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401  / س / 28 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  زور  تعاس 16  راشتنا  عورش  خیرات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشجنپ  زور  تعاس 19  ات  نایاپ  خیرات   1401/07/09

یدازآ رصع   :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 15  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5736600 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشراهچ  زور  تعاس 8   - 1401/07/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم و دانسا  رد  جردنم  حرش  هب  ار  دوخ  تاعالطا  یروانف  یطابترا و  یتسپ ، روما  تنواعم  هزوح  رد  یسدنهم  ینف و  تامدخ  دیرخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  زین  مویسرسنک  تروص  هب  نایضاقتم  روضح  ناکما  اب  لیذ و  دراوم  ظاحل  اب 

لایر غلبم 33.150.000.000  هب  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

89661822-89661610-02189662529 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.cra.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

نارواشم یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

شنیرفآ  :: عبنم هبنشعبنم کی  زور  تعاس 8/30   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5736843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا  تشادرب  تاسیسات  یناکم  تاعالطا  یروا  عمج  اه و  هشقن  یزاس  هچراپکی  ندومن و  عجرم  نیمز  یزاس  یموقر  تامدخ  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  16/634/400/000 دروارب :

کرتشم یاهصصخت  هورگ  رد  رتالاب  هیاپ 3 و  اب  ییایفارغج  یتاعال  طا  یاه  متسیس  هبتر  ای  رتالاب  هیاپ 3 و  اب  ینیمز  یرادرب  هشقن  هبتر  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش   :: سردآ سردآ

33146225-024 :: نفلت :: www.setadiran.ir- www.shana.ir - http:iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

33453819 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوخ دوخ تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف وو   یطابترا   یطابترا یتسپ ، ، یتسپ روما   روما تنواعم   تنواعم هزوح   هزوح ردرد   یسدنهم   یسدنهم وو   ینف   ینف تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 11

اهاه هشقن   هشقن یزاس   یزاس هچراپکی   هچراپکی وو   ندومن   ندومن عجرم   عجرم نیمز   نیمز یزاس   یزاس یموقر   یموقر تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 22

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  تدم 8  هب  مود  تبون  یهگا  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تورث  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5736888 :: هرازه هرازه تعاس 10:30دکدک    - 1401/08/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هوبنا  ینتم  هاتوک  مایپ  تفایرد  لاسرا و  لنپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  35/000/000/000 یدروارب : 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   2/050/000/000  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   500/000 دیرخ : 

قرب یورین  عیزوت  تکرش  سنارفنک  نلاس  هناخریبد -  دحاو  یزکرم -  ناتسا  رب ق  یورین  عیزوت  تکرش  ردص -  یسوم  ماما  نابایخ  ییاراد -  نادیم  کارا -   :: سردآ سردآ
یزکرم  ناتسا 

کارا 33245248-086 مان  تبث  رتفد 

:: 086-32226033-08632228038و 02141934 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تراک اوآ  نف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هیحالصا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم :: 1401/07/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5737085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهم 1401 خروم 2  نایرتشم  هاگشاب  لوپ و  فیک  سیورس  تفایرد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

09336188620 :: نفلت :: a.madadi@fanavacard.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هوبنا هوبنا ینتم   ینتم هاتوک   هاتوک مایپ   مایپ تفایرد   تفایرد وو   لاسرا   لاسرا لنپ   لنپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

نایرتشم نایرتشم هاگشاب   هاگشاب وو   لوپ   لوپ فیک   فیک سیورس   سیورس تفایرد   تفایرد ناونع : : ناونع 44

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

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/7/16هرامش خیرات 1401/7/11  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم خروم 1401/8/1عبنم هبنشکی  زور  تعاس 8/30  ات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5737387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناکم تاعالطا  تشادرب  تاسیسات ، یناکم  تاعالطا  یروآ  عمج  اه و  هشقن  یزاس  هچراپکی  ندومن و  عجرم  نیمز  یزاس ، یموقر  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز ناتسا  یناسرزاگ  تاباعشنا  نیکرتشم و 

یمیوقت  زور  نامیپ 365  تدم  - 
لایر هیلوا 16.637.400.000  دروآرب  - 

صصخت هورگ  رد  رتالاب (  هیاپ 3 و  اب  ( GIS  ) ییایفارغج یتاعالطا  یاه  متسیس  هبتر  ای  رتالاب  هس و  هیاپ  اب  ینیمز  یرادرب  هشقن  هبتر  نددوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  یمازلا  کرتشم )  یاه 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  تکرش  هدهعب  تبون )  ود  ره  یهگا (  جرد  هنیزه 

:: سردآ سردآ

03433146225 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.ir www.shana.irنفلت تیاسبو تیاسبو

33453819 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/17هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tamin.mci.ir :: عبنم :: 1401/07/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5737547 :: هرازه هرازه تعاس 15دکدک   سار   - 1401/07/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زا یلایر  یاهلحرم 100 % ود  ماع  هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ  هارمه ،  یمداکآ  شزومآ  تیاس  هعسوت  دیرخ  دراد  رظن  رد  ناریا  رایس  تاطابترا  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دناسرب ماجنا  هب  تسویپ  مئامض  دادرارق و  حرط  هصقانم ، طیارش  ساسا  رب  طیارش و  دجاو  یلخاد  یاهتکرش 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یبال هناخریبد  هارمه ، جرب  کنو ، نابایخ  کنو ، نادیم  سردآ  هب   :: سردآ سردآ

81712519 زرواشک )  مناخ   ) فیرش 81712596 یاقآ   09124369676 :: نفلت نفلت
( یرفص یاقآ  )

tamin.mci.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: ext.sa.sharif@mci.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تشادرب تشادرب تاسیسات ، ، تاسیسات یناکم   یناکم تاعالطا   تاعالطا یروآ   یروآ عمج   عمج وو   اهاه   هشقن   هشقن یزاس   یزاس هچراپکی   هچراپکی وو   ندومن   ندومن عجرم   عجرم نیمز   نیمز یزاس ، ، یزاس یموقر   یموقر تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
ناتسا ناتسا یناسرزاگ   یناسرزاگ تاباعشنا   تاباعشنا وو   نیکرتشم   نیکرتشم یناکم   یناکم تاعالطا   تاعالطا

55

هارمه هارمه یمداکآ   یمداکآ شزومآ   شزومآ تیاس   تیاس هعسوت   هعسوت 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 :
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یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001494000038 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5736582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ATC Onboard متسیس یکدی  یکیناکم  تاعطق  دیرخ  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092586000124 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5737084 :: هرازه هرازه :: 1401/08/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنسوب  دیرخ  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

جنسوب دیرخ  هصقانم  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   645,600,000 نیمضت :  غلبم 

نیمضت همان  نآ  هدام 4  ح و خ  چ ، ج ، پ ، ب ، فلا ، یاهدنب  عوضوم  یاه  نیمضت  زا  یبیکرت  ای  کی  لماک : روط  هب  لوبق  دروم  نیمضت  عاونا  نیمضت :  تاحیضوت 
خروم 94/09/22  ناریزو  تئیه  بوصم  هرامش 123402  هب  یتلود  تالماعم  رد 

15:00 تعاس : 1401/11/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ATC OnboardATC Onboard  متسیس متسیس یکدی   یکدی یکیناکم   یکیناکم تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 77

جنسوب جنسوب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسرهش  قرب  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

40111012 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نایناریا رهپس   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5747581 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/07/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ینویساموتاریغ   gis ینویساموتا و ریغ  ینویساموتا و   AIS تکپمک یاه  لیبوک  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 9/250/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد فکمه  هقبط  ناهفصا  ناتسرهش  قرب  عیزوت  تکرش  کی  هرامش  داتس  نامتخاس  دابا  سابع  نابایخ  یسابع - غابراهچ  ناهفصا -  :: سردآ سردآ

یئاباباقا سدنهم  یاقا   34121448-031  - یمظاک یاقا   3421486-031 :: نفلت نفلت
مانتبث 88969737 ترفد  سامت 41934-021  زکرم  - 

Www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش زا  سپ  زور  تشه  : هناماس رد  هصقانم  دانسا  تفایرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
لوا تبون 

بونج ربخ   :: عبنم زاعبنم سپ  زور  هد  : هناماس رد  یداهنشیپ  یاه  تکاپ  هئارا  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
مود تبون  یهگآ 

5747766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک تازیهجت  اب  کیفارت  لرتنک  نیبرود  ددع  دیرخ 16  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 20.000.000.000 

یلم کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 1.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینویساموتا ینویساموتا ریغ   ریغ وو   ینویساموتا   ینویساموتا   AISAIS تکپمک   تکپمک یاه   یاه لیبوک   لیبوک عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

لماک لماک تازیهجت   تازیهجت اباب   کیفارت   کیفارت لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود ددع   ددع   1616 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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 9 
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یتفن نادیم  هعسوت  حرط  ) تفن هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناروآدای

نارهت ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PR-002571, Rev.02 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش رهم 1401   10 هبنشکی ، دانسا :  عیزوت  عورش  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 16:00 رهم 1401   23 هبنش ، دانسا :  عیزوت  نایاپ  خیرات   08:01

petroyada.ir :: عبنم رهم 1401عبنم  23 هبنش ، دانسا :  لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 16:00

5748163 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

,AC Control Board یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهشمرخ هب  زاوها  میدق  هداج ی  رتمولیک 65  رد  عقاو  کپونیس ، رابنا  الاک : لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

02124971164 02124971210 02124971147 :: 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

,, AC Control BoardAC Control Board ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 90 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001093897000090 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5736641 :: هرازه هرازه :: 1401/07/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن  شتآ  نامزاس  زاین  دروم  مالقا  دیرخ  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  رایرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یناشن شتآ  نامزاس  زاین  دروم  مالقا  دیرخ  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

خیرات زا  لبق  زور  کی  ار  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  تباب  یزیراو  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  لصا  تسیابیم  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 
رایرهش یرادرهش  فکمه  هقبط  ینارسوبوتا  هنایاپ  بنج  زامن  نادیم  رایرهش  رد  عقاو  رایرهش  یرادرهش  یاهدادرارق  نامیپ و  روما  رتفد  لحم  هب  اه  تکاپ  ییاشگزاب 

.دش  دنهاوخ  هتشاذگ  رانک  هصقانم  زا  تروصنیاریغ  رد  .دنیامن  لیوحت 
14:30 تعاس : 1401/10/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دیدج نامتخاس  ینارسوبوتا ،  هنایاپ  بنج  زامن  نادیم  رایرهش  رهش  رایرهش  ناتسرهش   ، 3351646751 یتسپ :  دک  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
رایرهش . یرادرهش 

:: 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

نایوگدنت دیهش  یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت یفیک -  یبایزرا  اب  ماوت  مود  تبون  یا -  هلحرمکی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401.695 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم تعاس 12  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5737248 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 11   - 1401/08/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

- هام هصقانم 14  عوضوم  یارجا  تدم   - poy- ptaple تاجناخراک مرالآ  ریاف  یارجا  دیرخ و  یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

...هدش مالعا  باسح  هب  هجو  زیراو  یکناب  همانتنامض  لایر   12/800/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اه  نامیپ  یقوقح و  روما  ینابیتشپ -  یرادا  تیاس  یداصتقا -  هژیو  هقطنم  ینیمخ  ماما  ردنب   :: سردآ سردآ
تالماعم نویسیمک  لیوحت :

06152172784 :: نفلت :: https://tender.sepc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ نامزاس   نامزاس زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

poy-  ptaplepoy-  ptaple تاجناخراک   تاجناخراک مرالآ   مرالآ ریاف   ریاف یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 90 ھحفص 11 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/7 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khorasansh.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5737105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم لوط 35000  هب  لزق  دوعس - هکی  ریسم  یشکلباک  یرافح و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

3242555-058 :: 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

یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/6 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/7/9  دانسا  تفایرد   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khorasansh.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5737106 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم لوط 36000  هب  دابآ  نسح  قلغاب - ریسم  یشکلباک  یرافح و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

0583242555 :: 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

ریسم ریسم یشکلباک   یشکلباک وو   یرافح   یرافح ناونع : : ناونع 1414

ریسم ریسم یشکلباک   یشکلباک وو   یرافح   یرافح ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 90 ھحفص 12 
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یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/7 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khorasansh.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5737107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم لوط 35000  هب  لزق  دوعس - هکی  ریسم  یشکلباک  یرافح و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

3242555-058 :: 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

یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/6 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khorasansh.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5737109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم لوط 36000  هب  دابآ  نسح  - قلغاب ریسم  یشکلباک  یرافح و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

3242555-058 :: 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

ریسم ریسم یشکلباک   یشکلباک وو   یرافح   یرافح ناونع : : ناونع 1616

ریسم ریسم یشکلباک   یشکلباک وو   یرافح   یرافح ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 90 ھحفص 13 
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مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001042000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5737110 :: هرازه هرازه :: 1401/08/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  دانسا  قباطم  چیوس  رورس و  تازیهجت ، دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مایپ  تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تسویپ دانسا  قباطم  چیوس  رورس و  تازیهجت ، دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,760,000,000 نیمضت :  غلبم 

هاگدورف تشدهام ، هداج  رهشرهم ، زربلا ، ناتسا  سردآ : هب  تاکاپ  ییاشگزاب  زا  لبق  زور  یتسیاب 1  روکذم  همان  تنامض  ای  یزیراو  شیف  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 
.ددرگ  لیوحت  یباسحیذ ، یلام و  روما  لک  هرادا  رتفد  مایپ ، یداصتقا  هژیو  هقطنم  یللملا و  نیب 

15:00 تعاس : 1401/11/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یچپوت نابایخ  یلامش - یدرورهس  نابایخ  نارهت -  ، 1558919111 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/21 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/7/9  دانسا  تفایرد   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم :: 1401/08/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5737114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروکچپ تینوی GPON-MA5608 و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیوس چیوس وو   رورس   رورس تازیهجت ، ، تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1818

دروکچپ دروکچپ وو     GPON-MA5608GPON-MA5608 تینوی   تینوی دیرخ   دیرخ 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 :
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مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف یا  هلحرم  کی  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/7/10   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم :: 1401/08/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5737169 :: هرازه هرازه تعاس 13دکدک    - 1401/08/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت چوس و  رورس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1/760/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مایپ یللملا  نیب  هاگدورف  تشدهام -  هداج  رهشرهم -  جرک -   :: سردآ سردآ

33266135-02633290074 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ هقطنم  تارباخم  تیریدم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5737257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروکچپ تینوی GPON-MA5608و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 3  5 ینامیلس ، مساق  جاح  دیهش  رادرس  نامتخاس  راسلگ ، هارراهچ  تشر ،  :: سردآ سردآ

013-32132392-32132330 :: نفلت :: WWW.GILANTCI.IR و WWW.TCI.IR و HTTPنفلت تیاسبو تیاسبو
IETS.MPORGIR

:: 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

5736582ATC Onboard متسیس یکدی  یکیناکم  تاعطق  دیرخ  یفیک  یبایزرا  هحفص 7)ناوخارف  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یروانف5736600 یطابترا و  یتسپ ، روما  تنواعم  هزوح  رد  یسدنهم  ینف و  تامدخ  دیرخ  یراذگاو 
دوخ تاعالطا 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یریوصت5736830 تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا ، هحفص 16)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

اه5736843 هشقن  یزاس  هچراپکی  ندومن و  عجرم  نیمز  یزاس  یموقر  تامدخ  ماجنا  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

تازیهجت تازیهجت وو   چوس   چوس رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

دروکچپ دروکچپ وو   GPON-MA5608GPON-MA5608 تینوی   تینوی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

هوبنا5736888 ینتم  هاتوک  مایپ  تفایرد  لاسرا و  لنپ  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نایرتشم5737085 هاگشاب  لوپ و  فیک  سیورس  هحفص 5)تفایرد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یروآ5737387 عمج  اه و  هشقن  یزاس  هچراپکی  ندومن و  عجرم  نیمز  یزاس ، یموقر  تامدخ  ماجنا 
ناتسا یناسرزاگ  تاباعشنا  نیکرتشم و  یناکم  تاعالطا  تشادرب  تاسیسات ، یناکم  تاعالطا 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هارمه5737547 یمداکآ  شزومآ  تیاس  هحفص 5)هعسوت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زقلهچ یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5736830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه ناوخ  کالاپ  یریوصت و  تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرونربیف  تخاسریز  رب  ینتبم 

یر ناتسرهش  نارواخ  شخب  رد  زقلهچ  یاتسور  : هژورپ یارجا  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زقلهچ یرایهد   :: سردآ سردآ

02136859300 :: 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

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   یزادنا   یزادنا هار   هار ارجا ، ، ارجا دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسرهش  قرب  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

40114080 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هیاس  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5737027 :: هرازه هرازه هصقانمدکدک   تاکاپ  یفیک 1401/07/30  یبایزرا  دانسا  ییاشگزاب   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
1401/8/3

راشف فیعض ، راشف  هکبش  ثادحا  لماش  رباعم  ییانشور  نایضاقتم و  هب  یناسرورین  هکبش ، یزاس  هنیهب  حالصا و  هعسوت ، تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یاهاتسور هدودحم  رد  هدوسرف  یاه  هیاپ  تاسیسأت و  ضیوعت  دوجوم ، یاه  هیاپ  تاسیسأت و  ییاجباج  میرح و  عفر  رباعم ، ییانشور  ییاوه و  تسپ  طسوتم و 

2 هتسب کشدوت - یزجس و  هیاپهوک  یاهرهش  رفعجریم و  ون ، هعرزم  ناجر ، هبادنج ، ناقوشج ، لبج ، هزیره  دابآ ، یسوم  دابآ ، نولع  کراخبآ ،

لایر نیمضت 1.900.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روما هناخریبد  ناهفصا ، قرش  یحاون  قرب  تیریدم  دابآ ، نالیج  یاتسور  نیئان ، ناهفصا  هداج  : یناشن لیوحت   :: سردآ سردآ
یناریما یاقآ  لاوس 32241153  سامت 02141934  زکرم 

یهاگآ یسابرک  داوج  یاقآ  یرادا  یلام و  هرادا   03124132950 :: نفلت نفلت
اه حرط  یسدنهم و  هرادا   03134122935

setadiran.ir iets.mporg.ir :: 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

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

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تقوهرامش نایاپ  یلا  زا 1401/7/9  دانسا  تفایرد   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یرادا

راکتبا  :: عبنم یلاعبنم زا 1401/7/12   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5737028 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 9  سار   - 1401/07/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه  هژورپ  ییارجا  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییالیز درز  روم  هب  هسیسکات  ییاتسور  هار  تلافسآ  یزاسهب و  - 

ناهبهب ککیل -  روحم  یلصفم  یاهکولب  بصن  لمح و  - 
هناتسمز یرادهار  تالآ  نیشام  زاین  دروم  نغور  دیرخ  - 

ناهفصا جوسای -  روحم  ینایم  یلصفم  ینتب  ظافح  بصن  دیرخ و  - 

.دنشاب راک  هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  یاراد  دیاب  ناگدننک  تکرش  دشاب - یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  همانزور  یهگآ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لقنو لمح  نادیم  جوسای -  دمحاریوب -  هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  : یناشن رازگ و  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
لقنو لمح  نادیم  جوسای -  رد  عقاو  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یگدیسر  نامیپ و  هرادا  یعوضخ  یاقآ  لیوحت 

:: نفلت :: setadiran.ir www.iets.mporg.ir sajar.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم ییانشور   ییانشور وو   نایضاقتم   نایضاقتم هبهب   یناسرورین   یناسرورین هکبش ، ، هکبش یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   حالصا   حالصا هعسوت ، ، هعسوت تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2323

نغور نغور دیرخ   دیرخ روحم -  -  روحم یلصفم   یلصفم یاهکولب   یاهکولب بصن   بصن وو   لمح   لمح ییاتسور - - ییاتسور هار   هار تلافسآ   تلافسآ وو   یزاسهب   یزاسهب اهاه - - - - هژورپ   هژورپ ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
...و ...و یرادهار   یرادهار تالآ   تالآ نیشام   نیشام زاین   زاین دروم   دروم

2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

( هچراپکی  ) یفیک یبایزرا  اب  نامزمه  یا  هلحرمکی  مود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

یرس 1401/20  :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام مایپ   :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5737431 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8   - 1401/07/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمولیک 55+000  یلا  رتمولیک 40+000  زا  کولب  تفریج -  روحم  ضیرعت  لیمکت  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
جونهک تفریج -  روحم  گنیسیفرسورکیم  یتظافح  تلافسآ  تایلمع  یارجا  - 

جونهک  تفریج -  بایراف و  کولب -  تفریج - روحم  لیس  یرالسا  یتظافح  تلافسآ  تایلمع  یارجا  - 
یظافحتسا هزوح  یاهروحم  یتاعالطا  یاه  ولبات  ییاجباج  حالصا و  بصن و  لمح ،  هیهت ، - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

سامت 1456 زکرم   :: 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

دهشم هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

6/1400/13779 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم 14عبنم تعاس  - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5747606 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/07/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

جیسب هارگرزب  ربعم  زبس  یاضف  یزاس  نمیا  یارب  لیردراگ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

شش هقطنم  یرادرهش  یزادرپراک  دحاو  موس  هقبط  مشیربا  یراجت  عمتجم  یلامش 14/4  رویرهش  هدفه   :: سردآ سردآ

یلخاد 109  33644070 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لماک5747766 تازیهجت  اب  کیفارت  لرتنک  نیبرود  ددع  هحفص 7)دیرخ 16  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

ولبات ولبات ییاجباج   ییاجباج وو   حالصا   حالصا وو   بصن   بصن لمح ،  ،  لمح هیهت ، ، هیهت روحم - - روحم گنیسیفرسورکیم   گنیسیفرسورکیم یتظافح   یتظافح تلافسآ   تلافسآ تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا روحم - - روحم ضیرعت   ضیرعت لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع
اهروحم اهروحم یتاعالطا   یتاعالطا یاه   یاه

2525

زبس زبس یاضف   یاضف یزاس   یزاس نمیا   نمیا یارب   یارب لیردراگ   لیردراگ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2626

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5736830 تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا ، هحفص 16)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لماک5747766 تازیهجت  اب  کیفارت  لرتنک  نیبرود  ددع  هحفص 7)دیرخ 16  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اضر ماما  یللملا  نیب  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

سدق  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5737372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم یاه  نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.imamreza.ac.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

imamreza.ac.ir :: عبنم 07/عبنم هبنشود 18 / زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401

5748102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن نیمات  طیارش  دجاو  یاهتکرش  قیرط  زا  ار  دوخ  زاین  دروم  یاه  نیبرود  دراد  رظنرد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هاگشناد هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ
یلخاد 1132  05138041 نفلت : (ع - ) اضر ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  هاگشناد 21 –  هاگشناد –  نابایخ  سردآ :

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5736830 تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا ، هحفص 16)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لماک5747766 تازیهجت  اب  کیفارت  لرتنک  نیبرود  ددع  هحفص 7)دیرخ 16  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2828

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

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

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

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

5736683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یلزنا ردنب  نالیگ - ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  تهج  هکبش  یربیاس و  تینما  هرواشم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003582000034 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

( رواشم ) رفن 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تالماعم فقس  ات  تمیق.ددرگ  رپ  امازلا  تمیق  زیلانا  .دیامن  یراذگراب  نکسا و  امازلا  ءاضما و  رهم و  امازلا  ار  تادنتسم  کرادم و  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  pdf لیاف بلاق  رد  کرادم.دوش  هداد  طسوتم 

4315695665 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  - ینیمخ یفطصم  دیهش  نابایخ  - یلزنا ردنب  یلزنا ،  ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44424701-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44423902-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  تنواعم   :: 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   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5736758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تایئزج  تیاس  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030453000014 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416753955 یتسپ :  دک  قشمد پ21 ،  خ  یبونج   نیطسلف  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88920153-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88925072-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.یلزنا .یلزنا ردنب   ردنب نالیگ - - نالیگ ناتسا   ناتسا یدرونایرد   یدرونایرد وو   ردانب   ردانب لکلک   هرادا   هرادا تهج   تهج هکبش   هکبش وو   یربیاس   یربیاس تینما   تینما هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2929

تسویپ تسویپ تایئزج   تایئزج تیاس   تیاس یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 3030

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

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

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

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

5736913 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلنسرپ  کرادم  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هتفرگ  سامت  یلاع  یاقآ  هرامش 88550648  اب  طقف  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد 

1101001549000045 زاین :  هرامش 
کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

دشابیم هدنرب  تکرش  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هداد  ییاهن  تمیق  دک  ناریا  کیبلاق  رد  افطل 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81563049-021  ، 88700070-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلنسرپ یلنسرپ کرادم   کرادم نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 3131

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5736947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیناث رب  تیاباگم  نرافتم 400 دناب  یانهپ  اب  تنرتنیا  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005305 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

تیاباگم 400 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ 3- لاسرا  هدش و  اضما  داد  رارق  دافم  غالبا  زا  سژ  هتفه  کی  رثکادح  .دشاب 2 - یم  یمازلا  هیولسع  هقطنم  رد  یگدنیامن  رتفد  نتشاد  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  فلتخم  ریسم  عبنم و  ود  زا  تنرتنیا  نیمات  ییاناوت 

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31312031-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5736960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا رکذ  هب  مزال  تسویپ  قباطم  یلخاد  هکبش  هعسوت  حرطو  مشش  هقبطو  فکمه  هقبط  هکبش  یزادنا  هارو  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تفرگدهاوخ تروص  دادرارقدقع  هدنرب  نعت  زا  سپ 

1101001393000036 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنرب نعت  زا  سپ  تسا  رکذ  هب  مزال  تسویپ  قباطم  یلخاد  هکبش  هعسوت  حرطو  مشش  هقبطو  فکمه  هقبط  هکبش  یزادنا  هارو  بصنو  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفرگدهاوخ تروص  دادرارقدقع 

4815664966 یتسپ :  دک   ، 8 ملعم شبن  ملعم  نابایخ  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34911303-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34911303-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیناث هیناث ربرب   تیاباگم   تیاباگم 400400 نرافتم   نرافتم دناب   دناب یانهپ   یانهپ اباب   تنرتنیا   تنرتنیا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 3232

یلخاد یلخاد هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت حرطو   حرطو مشش   مشش هقبطو   هقبطو فکمه   فکمه هقبط   هقبط هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5736962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هریدم تایه  تاسلج  مئامض  تابوصم و  تاسلجتروص ، اه ، هیغالبا  یواح  گرب  نکسا 30،000  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یمازلا  یتسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  دراوم  هیلک  تیاعر 

1101001549000046 زاین :  هرامش 
کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
گرب 30000 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81561114-021  ، 88700070-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  یکشزپ  یاه  تیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم   :: 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 08 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5736978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  لماک  تاعالطا  تفایرد  تهج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم ناتسا  ثداوح  تیریدم  یناتسرامیب و  شیپ  سناژروا  تاعالطا  یروانف  لوئسم   09189586330

1101092476000015 زاین :  هرامش 
یکشزپ یاه  تیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818649585 یتسپ :  دک  داهج ،  رابنا  یهارس  انیس  یلعوب  نابایخ  هاگشناد  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38423755-086  ، 33691017-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33662210-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تابوصم تابوصم تاسلجتروص ، ، تاسلجتروص اهاه ، ، هیغالبا   هیغالبا یواح   یواح گرب   گرب   30 ،00030 ،000 نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 3434

رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسکات 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   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5736983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت و هرامش  نودب  یاه  مالعتسا  هب   ) تسویپ کرادم  قباطم  ینوکسم  یراجت  یراجت و  کالما  یزیمم  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوشیمن 09127887003 هدادرثا  بیترت  سردآ 

1101005121000095 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  ناتسکات  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دحاو 2000 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
ناتسکات رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدادرثا بیترت  سردآ  سامت و  هرامش  نودب  یاه  مالعتسا  هب   ) تسویپ کرادم  قباطم  ینوکسم  یراجت  یراجت و  کالما  یزیمم  تامدخ  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09127887003 هرامشابرتشیب  تاعالطا  تهج.دوشیمن 

3481618135 یتسپ :  دک  ناتسکات ،  یرادرهش  ینیمخ - ماما  خ  ناتسکات ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35230701-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35230714-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: 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   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5737011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رفن رازه  یراب 50  تکناک  یبودا  رتسب  رد  ینوناک  نورب  نانااوجون  کدوک  نالاسگرزب  نیالنا  یاه  سالک  یرازگرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001093000064 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هیِارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09122476229 دامرف لصاح  سامت  یمیحر  یاقا  هرامش  اب  هرواشم  تهج 

1511647416 یتسپ :  دک  -پ24 ،  ارزو نابایخ  - یلوبمالسا دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88492764-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینوکسم ینوکسم یراجت   یراجت وو   یراجت   یراجت کالما   کالما یزیمم   یزیمم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3636

رفن رفن رازه   رازه   5050 یراب   یراب تکناک   تکناک یبودا   یبودا رتسب   رتسب ردرد   ینوناک   ینوناک نورب   نورب نانااوجون   نانااوجون کدوک   کدوک نالاسگرزب   نالاسگرزب نیالنا   نیالنا یاه   یاه سالک   سالک یرازگرب   یرازگرب ناونع : : ناونع 3737

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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زاوها روپاش  یدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401/7/14هرامش عورش 1401/7/9   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nt.ajums.ac.ir :: عبنم :: 1401/07/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5737033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها یناقلاط  هلا  تیآ  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب  یکشزپ  کرادم  دکار  یاه  هدنورپ  نکسا  مالعتسا  یرازگرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر دانسا 300.000  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5737262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  بو  تحت  رازفا  مرن  تینما  یریذپ  بیسآ  نکسا  یموب  هناماس  یدنمزاین  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000270 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

33967590 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب یکشزپ   یکشزپ کرادم   کرادم دکار   دکار یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 3838

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم بوبو   تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن تینما   تینما یریذپ   یریذپ بیسآ   بیسآ نکسا   نکسا یموب   یموب هناماس   هناماس یدنمزاین   یدنمزاین نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5737343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  راک  بسک و  موادت  حرط  نیودت  تهج  یتاعالطا  یاهیدنمزاین  نیمات  تخانش و  یسررب ، هرواشم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000269 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

33967505 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا هفسلف  تمکح و  یشهوژپ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5737371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم تسویپ  هب   Kaspersky سوریو یتنآ  سنسیال  دیرخ  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  مزال  طیارش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094248000014 زاین :  هرامش 

ناریا هفسلف  تمکح و  یشهوژپ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
دیدج تاطابترا  هاگرد  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون   Kaspersky سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1133614816 یتسپ :  دک  هرامش 4 ،  ، نایلکارآ نابایخ  ، وتاشول لفون  نابایخ  ، رصعیلو نابایخ  ، نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

67238213-021  ، 66966059-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66966059-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم راک   راک وو   بسک   بسک موادت   موادت حرط   حرط نیودت   نیودت تهج   تهج یتاعالطا   یتاعالطا یاهیدنمزاین   یاهیدنمزاین نیمات   نیمات وو   تخانش   تخانش یسررب ، ، یسررب هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4040

KasperskyKaspersky سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14010709-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 00:00هرامش رهم 1401   9 هبنش ، دانسا :  عیزوت  عورش  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 17:00 رهم 1401   16 هبنش ، دانسا :  عیزوت  نایاپ  خیرات 

tenders.nak-mci.ir :: عبنم رهم 1401عبنم  16 هبنش ، دانسا :  لیوحت  تلهم  نیرخآ  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 17:00

5737560 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TEMS سنسیال دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر 250,000,000 همانتنامض : غلبم  - 500000 دانسا :  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا هفسلف  تمکح و  یشهوژپ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5747627 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم تسویپ  هب   ESET سوریو یتنآ  سنسیال  دیرخ  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  مزال  طیارش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094248000016 زاین :  هرامش 

ناریا هفسلف  تمکح و  یشهوژپ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
دیدج تاطابترا  هاگرد  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون   ESET سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1133614816 یتسپ :  دک  هرامش 4 ،  ، نایلکارآ نابایخ  ، وتاشول لفون  نابایخ  ، رصعیلو نابایخ  ، نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

67238213-021  ، 66966059-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66966059-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TEMSTEMS سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

ESETESET سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( 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   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5748046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  هناماس 1498  ینابیتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000165 زاین :  هرامش 

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

11 دادعت : 
1401/07/12 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 (  هموزر  لقادح 2  هئارا  (: 3
دیئامن گنهامه  هرامش 02123902977  اب  یگنهامه  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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   14981498 هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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متفه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5747785 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /3D SCANER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب ناسکی  ( هدوزفا شزرا  نودب  ) روتکاف شیپ  لک  غلبم  اب  هناماس  رد  الاک  ییاهن  غلبم 

1101096683000297 زاین :  هرامش 
متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

روشک موس  دعب  نارگ  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   3D SYSTEMS هدنزاس عجرم   3D SYSTEM یتراجت مان   SENSE لدم لباترپ  یدعب  رنکسا 3  الاک :  مان 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش .  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناسکی  ( هدوزفا شزرا  نودب  ) روتکاف شیپ  لک  غلبم  اب  هناماس  رد  الاک  ییاهن  غلبم 

07731311460-1463-1469-1458

7511893651 یتسپ :  دک  متفه ،  هاگشیالاپ   / یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

33D SCANERD SCANER ناونع : : ناونع 4545

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

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

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

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

5747876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیورشب قرب  عیزوت  تیریدم  رد  یدنامید  لمکم  یاهولبات  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007011000482 زاین :  هرامش 

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

دروم 1l دادعت : 
1402/02/31 زاین :  خیرات 

هیورشب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هدننک  تکرش  اهنت  نویسیمک  یوس  زا  یداهنشیپ  تمیق  نداد  صیخشت  هلداع  طرش  هب  مالعتسا و  رد  هدننک  تکرش  کی  روضح  تروص  رد   • :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  مالعا  هدنرب  ناونع  هب  مالعتسا 

.ددرگ یم  لطاب  مالعتسا  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  لیمکت  تسیاب  یم  مالعتسا  یاه  تسویپ  •

9719866945 یتسپ :  دک  یبونج ،  ناسارخ  قرب  عیزوت  تکرش.یرادا  تیاس.مظعا  ربمایپ  راولب.دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32400570-056  ، 32400450-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32400456-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یزکرم  نهآ  گنس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ات 1401/7/16هرامش زا 1401/7/9   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

bpms.icioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5747953 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گولانآ یدورو  لوژام  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یقفاب یحاتف  یداه   03531454977 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هیورشب هیورشب قرب   قرب عیزوت   عیزوت تیریدم   تیریدم ردرد   یدنامید   یدنامید لمکم   لمکم یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن ناونع : : ناونع 4646

گولانآ گولانآ یدورو   یدورو لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 4747

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5736936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش ریم  نابایخ  نامتخاس  هداد  زکرم  قاتا  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ، نیمات تهج  راکنامیپ  یئاسانش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا ناتسرهش  قرب  عیزوت 

1101001211000071 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسرهش  قرب  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

ریغ رد  دیامن  دوخ  تمیق  داهنشیپ  هیمیمض  اضما و  رهم و  ، لیمکت ار  مالعتسا  تسویپ  تادنتسم  کرادم و  هیلک  تسیاب  یم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یلاسرا  داهنشیپ  تروصنیا 

8134617131 یتسپ :  دک  ناتسرهش ،  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  دابآ  سابع  یسابع خ  غابراهچ  ناهفصا خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32240691-031  ، 32240680-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225832-031 :: 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

هداد هداد زکرم   زکرم قاتا   قاتا قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ،، نیمات نیمات ناونع : : ناونع 4848

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 16 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5737144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم و تاسیسات  یرافح و  یاههاگتسد  قیرح  افطا  یاه  لوسپک  یسفنت و  یاههاگتسد  هیلک  هندب  تمواقم  شیامزآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تکرش یاههاگراک 

1101093985004769 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/01 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4142483-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: 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

بارس ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  تشادهب و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5737234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وو یزکرم   یزکرم تاسیسات   تاسیسات وو   یرافح   یرافح یاههاگتسد   یاههاگتسد قیرح   قیرح افطا   افطا یاه   یاه لوسپک   لوسپک وو   یسفنت   یسفنت یاههاگتسد   یاههاگتسد هیلک   هیلک هندب   هندب تمواقم   تمواقم شیامزآ   شیامزآ ناونع : : ناونع
تکرش تکرش یاههاگراک   یاههاگراک

4949

لوسپک لوسپک یناشن   یناشن شتآ   شتآ   CO2CO2 یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ زاگ -  -  زاگ اباب   طولخم   طولخم ردوپ   ردوپ یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 5050
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30ک ددع 2* کینبرکزاگ 6ک  ددع 34* زاگوردوپ 6ک  ددع 69* زاگوردوپ 50ک  ددع 4* زاگوردوپ یرتیل  12 ددع 25 ایاب دنرب  طقف  هجوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههامود هیوست  هدنشورف  هدهع  لمح  هنیزه  کینبرکزاگراد 

1101093617000220 زاین :  هرامش 
بارس هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یتراجت مان   kg 9/7 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 6 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لاچوت شتآ  سرداد 

ردنلیس 69 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

یتراجت مان   kg 18 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 12 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لاچوت شتآ  سرداد 

ردنلیس 25 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

سراپ تیفیک  رایعم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 6 لوسپک یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لوسپک 34 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
سراپ تیفیک  رایعم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 50 لوسپک یناشن  شتآ  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

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

سراپ تیفیک  رایعم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 30 لوسپک یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لوسپک 2 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
بارس رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خرچ 30ک  ددع 2* کینبرکزاگ 6ک  ددع 34* زاگوردوپ 6ک  ددع 69* زاگوردوپراد خرچ  50ک  ددع 4* زاگوردوپ یرتیل  12 ددع 25 ایاب دنرب  طقف  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههامود هیوست  هدنشورف  هدهع  لمح  هنیزه  کینبرکزاگراد 

5471854575 یتسپ :  دک  یلامش ،  یرهطم  نابایخ  بارس ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43222704-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43222704-041 :: 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
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ملعاریما یناتسرامیب  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5747794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح یافطا  نالعا و  متسیس  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030465000024 زاین :  هرامش 
نارهت ملعاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

طوبرم ینف  یاههرواشم  یسدنهم و  یرامعم و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

اه تکرش  یمامت.تسا  یمازلا  دیدزاب.دشاب  ریذپ  سردآ  قیرح  نالعا  متسیس.تسه  یناشنشتآ  هبعج  متسیس  قیرح  یافطا  متسیس  زا  روظنم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییانمت سدنهم  66343387 دیدزاب یگنهامه  تهج.دنشاب  قیرح  یافطا  نالعا و  یحارط  تیحالص  یاراد  نارهت و  یناشنشتآ  تسیل  رودنو  وزج  تسیابیم 

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

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

66704805-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح یافطا   یافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 5151
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رتشوش ادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5747981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریازا  ) .رتشوش ادهش  ناتسرامیب  تهج  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  هرهچ  صیخشتو  بایغوروضح  هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یلخاد  دیلوتالاک  ( تسا هدش  هدافتسا 

1101005939000062 زاین :  هرامش 
رتشوش ادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نارگایمیک هدننک  هضرع  عجرم  اسکم  یتراجت  مان   BioFace S750 لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
هنایار نیمزرس 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

رتشوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا.دشاب یتناراگ  یاراد.دشاب  یلخاددیلوتالاک.دشاب  یم  تسویپ  هاگتسد  ینف  تاصخشم.تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هتشاد  ناتسزوخ  رد  نابیتشپ.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  ناتسرامیب  رد  هاگتسد  شزومآو  یزادنا  هار  ، بصن ، هاگتسد

6451668617 یتسپ :  دک  رتشوش ،  ادهش  ناتسرامیب  یرتشوش  خیش  همالع  راولب  لسالس  نادیم  رتشوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63170134-091  ، 3622999-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36210870-061 :: 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

هباشم هباشم دکدک   ناریازا   ناریازا )) .رتشوش .رتشوش ادهش   ادهش ناتسرامیب   ناتسرامیب تهج   تهج تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هرهچ   هرهچ صیخشتو   صیخشتو بایغوروضح   بایغوروضح هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یلخاد   یلخاد دیلوتالاک   دیلوتالاک (( تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا

5252
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یرایتخب لاحم و  راهچ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5747993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح یافطا  رورس و  قاتا  تراظن  یحارط و  هرواشم ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001125000022 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

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

قیرح یافطا  رورس و  قاتا  تراظن  یحارط و  هرواشم ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8814673113 یتسپ :  دک  ریت ،  تفه  نابایخ  شبن  یباراف - راولب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350741-038  ، 33334805-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33335098-038 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/10/08عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5748147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/13 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاصخشم  هارمهب  oggioni کرام ناتم  یترارح و  روتکتد  ناونع : 

14012324 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/08 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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   3131 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح یافطا   یافطا وو   رورس   رورس قاتا   قاتا تراظن   تراظن وو   یحارط   یحارط هرواشم ، ، هرواشم ناونع : : ناونع 5353

oggionioggioni کرام   کرام ناتم   ناتم وو   یترارح   یترارح روتکتد   روتکتد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون 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

5736586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  یتارباخم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001224000161 زاین :  هرامش 

ناردنزام یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 
ناونع 

دادعت 200 عطقم 0.6  اب  ییاوه  جوز  ود  لباک 
دادعت 20 کچوک  یکیتسالپ  یولبات 

یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و  دادعت 1  طبار  لباک 

دامرفب .  لصاح  سامت  یربنق  یاقآ  اب 09113530736  رتشیب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مدع تروص  رد.دیامن  یراذگراب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  هدومن و  ءاضما  رهم و  هب  روهمم  لیمکت و  ار  تسویپ  کرادم  هیلک  تسیاب  یم  هدنهدداهنشیپ 

.دش دهاوخ  در  داهنشیپ  یراذگراب ،

 : یتسپ دک  ییاراد ،  یداصتقا و  روما  نامزاس  بنج  بلط -  دزیا  دیهش  هچوک  یدازآ -  راولب  ینیمخ -  ماما  نادیم  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4815715891

33360612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360803-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

..و ..و   11 دادعت   دادعت طبار   طبار لباک   لباک  -  - 2 020 دادعت   دادعت کچوک   کچوک یکیتسالپ   یکیتسالپ یولبات   یولبات  -  - 2 00200 دادعت   دادعت   0 .60 .6 عطقم   عطقم اباب   ییاوه   ییاوه جوز   جوز ودود   لباک   لباک ناونع : : ناونع 5555
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ناهفصا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5736679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا هاگشناد  تنرتنیا  دناب  یانهپ  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004430000020 زاین :  هرامش 

ناهفصا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
بو یاههاگرد ) ) یاهلاتروپ طوبرم ،  یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  شزادرپ و  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ مالعتسا  دانسا  قیقد  هعلاطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8174673441 یتسپ :  دک  بیرجرازه ،  یدازآ خ  نادیم  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37932770-031  ، 37932044-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37932046-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5736685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  هکبش و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003147000076 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.214CO لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  هدش  جرد  هناماس  رد  لک  تمیق  تسیل  لک  یارب  هدوب  تسویپ  تسیل  قباطم  تساوخرد  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دنهاوخ  هداد  لیوحت  لک  هرادا  لحم  رد  ددرگ  ظاحل  اه  تمیق  رد  هدوب  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارک  هلمج  زا  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک  دوش  تسویپ 

5134913111 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  یتایلامروما  لک  هرادا  ءادهش -  نادیم  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35294291-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35239027-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناهفصا هاگشناد   هاگشناد تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 5656

یرون یرون ربیف   ربیف وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5757

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

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

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

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

5736700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CAT6 UTP/LSZH هکیش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003147000075 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.607 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

نتراک 50 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیارک هلمج  زا  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  روکذم  تاحیضوت  قباطم  تساوخرد  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دنهاوخ  هداد  لوحت  لک  هرادا  لحم  رد  ددرگ  ظاحل  تمیق  رد  هدوب  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح 

5134913111 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  یتایلامروما  لک  هرادا  ءادهش -  نادیم  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35294291-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35239027-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5736756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FIBER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034003644 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ یالاک  دیفم  هدننک  هضرع  عجرم   FIBER OPTIC یتراجت مان   BSYO3A لدم یرون  ربیف  هدنهد  لاقتنا  الاک :  مان 
ددع 300 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83764988-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CAT6 UTP/LSZHCAT6 UTP/LSZH  هکیش هکیش لباک   لباک ناونع : : ناونع 5858

FIBERFIBER ناونع : : ناونع 5959
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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 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5736772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F MITEL تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034003663 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  لتیام  هدنزاس  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   MITEL یتراجت مان   RAID SUB SYSTEM لدم لتیام  نفلت  زکرم   12x10 cm زیاس لماک  درب  الاک :  مان 
دنمیار نامول  تاطابترا  هعسوت  هدننک 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  طیارش  تسیل و  قبط  یتساوخرد  یاه  الاک  حرش   :: 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

83768056-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5736948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  یبناج  تاموزلم  کنارت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003147000071 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  هتسب 6   m 2 لوط  150x50 mm زیاس  cm 15 یلخاد رطق   PVC سنج هکت  برد 2  کنارت  تکاد  الاک :  مان 

اتیپوس
هتسب 1 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  هدش  جرد  هناماس  رد  لک  تمیق  تسیل  لک  یارب  هدوب  تسویپ  تسیل  قباطم  تساوخرد  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دنهاوخ  هداد  لیوحت  لک  هرادا  لحم  رد  ددرگ  ظاحل  اهتمیق  رد  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارک  هلمج  زا  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک  دوش  تسویپ 

5134913111 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  یتایلامروما  لک  هرادا  ءادهش -  نادیم  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35294291-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35239027-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P/F MITELP/F MITEL ناونع : : ناونع 6060

یبناج یبناج تاموزلم   تاموزلم وو   کنارت   کنارت ناونع : : ناونع 6161

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ص/57 / 1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5737120 :: هرازه هرازه :: 1401/07/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سپ هوک  یلیپسا  نالیگ   uso 1 زاف هدنامیقاب  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/ص/52 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5737142 :: هرازه هرازه :: 1401/07/17دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ارس هعموص  هب  تشر  نشکتورپ  ربیف  حرط  یارجا  ریسم  میمرت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

usouso  11 زاف   زاف هدنامیقاب   هدنامیقاب یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6262

ربیف ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا ریسم   ریسم میمرت   میمرت ناونع : : ناونع 6363
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( یشهوژپ  ) یروانف تاقیقحت و  تنواعم  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5737215 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  قبط  یتساوخرد  دراوم  هیقب  یرون و  ربیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003885000101 زاین :  هرامش 

یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  SC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  قبط  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619913131 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  یاهتنا  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیمورا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5737438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  اب  رتویپماک  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ) 

1101009033000309 زاین :  هرامش 
هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5756151818 یتسپ :  دک  هیمورا ،  هاگشناد  رتمولیک 11  هاگشناد  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32752736-044  ، 32752734-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32752740-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ قبط   قبط یتساوخرد   یتساوخرد دراوم   دراوم هیقب   هیقب وو   یرون   یرون ربیف   ربیف ناونع : : ناونع 6464

 ( ( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   یتسویپ (  (  یتسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 6565

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/114/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/7/9   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5737467 :: هرازه هرازه :: 1401/07/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوتک دابآ  یلع  عباوت  یجود  کدوا   bts تیاس یکاخ  هب  ییاوه  یرون  ربیف  لیدبت  حرط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینسمم تخت  رصع 96  یلو  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 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

5737565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع هس  یپ 1930  چا  چیووس  ددع  کی  یپ 2530  چا  چیووس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091286000039 زاین :  هرامش 

ینسمم تخت  96 رصع   یلو  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  رواخ  جوم  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم  جومانف  یتراجت  مان   FNJ-RFSC-01 لدم یتارباخم  متسیس   L-Band/UHF کیتاموتا چیئوس  الاک :  مان 

رواخ جوم  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

رد لاس  ات 1  .دشاب  سراف  ناتسا  رد  یمسر  رتفد  دشاب و  سراف  ناتسا  یموب  تکرش.هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  ههام  کی  تخادرپزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ داریا  عفر  تعاس  رد 24  هکبش  یعطق  .دهد  نیزگیاج  چوس  چوس ، یبارخ  تروص 

7351813344 یتسپ :  دک  ریاشع ،  ناکسا  راولب  ینسمم  دابارون  ینسمم ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42532251-071  ، 42531080-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42532241-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یجود یجود کدوا   کدوا   btsbts تیاس   تیاس یکاخ   یکاخ هبهب   ییاوه   ییاوه یرون   یرون ربیف   ربیف لیدبت   لیدبت حرط   حرط ناونع : : ناونع 6666

یتارباخم یتارباخم متسیس   متسیس   L-Band/UHFL-Band/UHF  کیتاموتا کیتاموتا چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6767
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یزار هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5737603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشم  دک  ناریا  ) یقرب اتید 2*2  هدرپ  هارمهب  نوسپا   EB-E10 روتکژورپ اتید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003454000225 زاین :  هرامش 

یزار هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناجیابرذآ یتعنص  یروانف  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON یتراجت مان   EB-S72 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

34274533-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک سناژروا  یناتسرامیب  شیپ  یاهتیروف  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   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5747787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا )) یقرب یقرب   22 ** 22 اتید   اتید هدرپ   هدرپ هارمهب   هارمهب نوسپا   نوسپا   EB-E10EB-E10 روتکژورپ   روتکژورپ اتید   اتید ناونع : : ناونع 6868

یرتویپماک یرتویپماک مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک سناژروا  نامزاس  تهج  تسویپ  لیاف  قباطم  اقیقد  یرتویپماک  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030223000056 زاین :  هرامش 

روشک سناژروا  یناتسرامیب  شیپ  یاهتیروف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نابات تعنص  نیترآ  هدننک  هضرع  عجرم   SOLMATE یتراجت مان   Wifi لدم هنایار  مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

اتلد یالاک  ریرس  هدننک  هضرع  عجرم   Intel یتراجت مان   GHZ 2/30 شزادرپ تعرس   Corei5-2410M لدم یا  هتسه  وی 5  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
رگاشوک تراجت  اسکت  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   GHZ 2/1 شزادرپ تعرس   COREI3 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   AF090A لدم  LAN هکبش تراک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   Cooler Master یتراجت مان   P3 CPU FAN لدم هنایار   cpu نف الاک :  مان 

تس 5 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   TOSHIBA یتراجت مان   GB 120 تیفرظ لدم 003   SSD کسید دراه  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   TOSHIBA یتراجت مان   GB 240 تیفرظ لدم 003   SSD کسید دراه  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

نایسراپ غرمیس  نامراب  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   h 81 mc هنایار دربردام  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
هکبش ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DDR4-2400-kit لدم  GB 16 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

هنایمرواخ دیون  رگپاچ  رهش  هدننک  هضرع  عجرم   KINGSTONE هدنزاس عجرم  هنایار   GB 8 تیفرظ  DDR4 CL15 مر الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

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

.تسا هباشم  اه  دکناریا  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1473745881 یتسپ :  دک  روشک ،  سناژروا  نامزاس  هقبط 7  تشادهب  ترازو  یبرغ  کناویا  برغ  کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

49231712-021  ، 81454115-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44896371-021 :: 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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ناجنز ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف 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 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

5747855 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مرف  قبط  اه  ناتسرهش  لک و  هرادا  یارب  تنارتنیا  تنرتنیا و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003258000020 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ مرف  قبط  اه  ناتسرهش  لک و  هرادا  یارب  تنارتنیا  تنرتنیا و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4517843344 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  لالقسا -  راولب  ماما -  نابایخ  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33559902-024  ، 33548001-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33543403-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزار هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5748012 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ هطوبرم  مالقا  هکبش و  دروک و  چپ  لوژام و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003454000228 زاین :  هرامش 

یزار هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DDFPCSCSCC2MM لدم  m 2 لوط دم 62/5  یتلام   SC-SC دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

34274533-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ مرف   مرف قبط   قبط اهاه   ناتسرهش   ناتسرهش وو   لکلک   هرادا   هرادا یارب   یارب تنارتنیا   تنارتنیا وو   تنرتنیا   تنرتنیا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070

(( تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ هطوبرم   هطوبرم مالقا   مالقا وو   هکبش   هکبش وو   دروک   دروک چپچپ   وو   لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 7171

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   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5748104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرشب  یلم  گنیچاپسید  هب  رزخ  دالوف  تسپ  تاعالطا  لاقتنا  تهج  یرون  ربیف  طابترا  یرارقرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001097000084 زاین :  هرامش 

نالیگ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/07/30 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

151532 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5748118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

151532 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لدبم روتکناک  سکاب و  چیئوس  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/07/16 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5736683- نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  تهج  هکبش  یربیاس و  تینما  هرواشم  تامدخ 
.یلزنا ردنب 

هحفص 20) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

تاعالطا تاعالطا لاقتنا   لاقتنا تهج   تهج یرون   یرون ربیف   ربیف طابترا   طابترا یرارقرب   یرارقرب ناونع : : ناونع 7272

لدبم لدبم روتکناک   روتکناک وو   سکاب   سکاب چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7373
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

هیناث5736947 رب  تیاباگم  نرافتم 400 دناب  یانهپ  اب  تنرتنیا  تامدخ  هحفص 20)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یلخاد5736960 هکبش  هعسوت  حرطو  مشش  هقبطو  فکمه  هقبط  هکبش  یزادنا  هارو  بصنو  هحفص 20)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تابوصم5736962 تاسلجتروص ، اه ، هیغالبا  یواح  گرب  هحفص 20)نکسا 30،000  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5736978 مرن  هحفص 20)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینوکسم5736983 یراجت  یراجت و  کالما  یزیمم  تامدخ  هحفص 20)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تکناک5737011 یبودا  رتسب  رد  ینوناک  نورب  نانااوجون  کدوک  نالاسگرزب  نیالنا  یاه  سالک  یرازگرب 
رفن رازه  یراب 50 

هحفص 20) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5737199 تحت  هحفص 57)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قباطم5737262 بو  تحت  رازفا  مرن  تینما  یریذپ  بیسآ  نکسا  یموب  هناماس  یدنمزاین  نیمات 
تساوخرد

هحفص 20) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

موادت5737343 حرط  نیودت  تهج  یتاعالطا  یاهیدنمزاین  نیمات  تخانش و  یسررب ، هرواشم  تامدخ 
تساوخرد قباطم  راک  بسک و 

هحفص 20) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

گولانآ5747953 یدورو  هحفص 29)لوژام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5748046 تاصخشم  قباطم  هناماس 1498  ینابیتشپ  هحفص 20)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم
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( رادیق ) هدنبادخ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5736733 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هینبا 1401 یاهب  تسرهف  اب  یکیفارت  یروحم  درس  گنر  ییزجود و  گنر  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050253000123 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  رادیق ) ) هدنبادخ یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 50000 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

هدنبادخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هینبا 1401 یاهب  تسرهف  اب  یکیفارت  یروحم  درس  گنر  ییزجود و  گنر  یارجا  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4581983193 یتسپ :  دک  رادیق ،  یرادرهش  (- (ع یبنرادیقرهش - ناجنز ناتسا  هدنبادخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34227474-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34222100-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5736945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  رتیل / رادقم 250  یکیفارت  گنر  صوصخم  رنیت  مرگ -  ولیک  رادقم 700  درس  یتلافسآ  یکیفارت  دیفس  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف هنیزه  اب  هاگشیالاپرد  لیوحت  / 

1101092447000764 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سانور ییایمیش  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  سانور  یتراجت  مان   kg 30 بلح  RTB-787 گنر دک  ییزج  کی  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 950 دادعت : 

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

لیوحت تسا /  هباشم  دک  ناریا  رتیل / رادقم 250  یکیفارت  گنر  صوصخم  رنیت  مرگ -  ولیک  رادقم 700  درس  یتلافسآ  یکیفارت  دیفس  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب بوغرم  گنر  دشاب / تلاپ  اب  لمح  هدنشورف  / هنیزه  اب  هاگشیالاپرد 

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492845-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1401140 1 هینبا   هینبا یاهب   یاهب تسرهف   تسرهف اباب   یکیفارت   یکیفارت یروحم   یروحم درس   درس گنر   گنر وو   ییزجود   ییزجود گنر   گنر یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474

رتیل رتیل   250250 رادقم   رادقم یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر صوصخم   صوصخم رنیت   رنیت مرگ -  -  مرگ ولیک   ولیک   700700 رادقم   رادقم درس   درس یتلافسآ   یتلافسآ یکیفارت   یکیفارت دیفس   دیفس گنر   گنر ناونع : : ناونع 7575
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مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5737380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مق ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  رد  یدیشروخ ) یقرب و   ) نز کمشچ  غارچ  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001398000170 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یقرب تازیهجت  بصن  سیورس :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یتسویپ  کرادم  اب  قباطم  تمدخ  تاصخشم  عون و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 269  025-37780426 سامت :  نفلت 

ورین ای  یربارت  هار و  هبتر 5  لقادح  اب  تیحالص  یهاوگ  نتشاد   " طرش یربارت ، " هار و  هبتر 5  لقادح  اب  تیحالص  یهاوگ  نتشاد 

3719153416 یتسپ :  دک  تارادا ،  عمتجم  نواعت  نابایخ  رسای  رامع  راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37780426-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37780424-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یدیشروخ یدیشروخ وو   یقرب   یقرب  ) ) نزنز کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7676
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نارهت یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: 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 11 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5737455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  زارف  رادشالف  یرتم  لدم 5  نارامیس  دنب  هار  هاگتسدکی  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001025000097 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
 . تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  زارف  رادشالف  یرتم  لدم 5  نارامیس  دنب  هار  هاگتسدکی  بصن  دیرخ و  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرهب روما  سولاچ - جرک - هداج  رتمولیک 18  جرک  ریبکریما :  هاگورینو  دس  بصن  لیوحت و  لحم  دشاب .  یم  هدننک  نیمأت  هدهع ی  رب  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . بصن لیوحت و  زا  سپ  هامکی  لقادح  هیوست  ریبکریما -.  هاگورینو  دس  یرادرب 

1415615453 یتسپ :  دک  هلال ،  لته  یوربور  باجح - خ  یمطاف - رتکد  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81751-021  ، 8175-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88952163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش دالوف  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5737490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریت  تفه  نادیم   ( هدایپ رباع  ییامنهار  غارچ   ) یکیفارت تازیهجت  لیاسو و  بصن  دیرخ و  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مالعتسا  قبط 

1101093426000094 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  رهشدالوف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تراپ  ربون  نز  کمشچ  یپمال  یرون  متسیس   cm 30 زیاس  ABS سنج زمرق  هناخ  ود  باقن  مامت  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8491843499 یتسپ :  دک  یربهر ،  راولب  رهشدالوف - ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52622001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52632317-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   زارف   زارف رادشالف   رادشالف یرتم   یرتم   55 لدم   لدم نارامیس   نارامیس دنب   دنب هار   هار هاگتسدکی   هاگتسدکی بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط ریت   ریت تفه   تفه نادیم   نادیم  ( ( هدایپ هدایپ رباع   رباع ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ  ) ) یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   لیاسو   لیاسو بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7878

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

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

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

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

5747584 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لودج گنس  کازوم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094421000047 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  ریدردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کازوم دنزام  هدننک  هضرع  عجرم   cm 3 تماخض  cm 40 زیاس زمرق  یسوط و  یبیلص  یا  هربیو  کازوم  الاک :  مان 

ددع 10000 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

انرب نارگدابآ  بان  یدیلوت  ینواعت  هدنزاس  عجرم  بانیا  یتراجت  مان   cm 3 تماخض  40x40 cm داعبا نایانیبان  صوصخم  یرمیلپ  کازوم  الاک :  مان 
ددع 1000 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
زاس کبس  نیون  هدننک  هضرع  عجرم  نالبس  زاس  کبس  نیون  هدنزاس  عجرم  درز  گنر   20x20x6 cm داعبا یرهش  ناملبم  هیالود  هیور  اب  ینتب  شرفگنس  الاک :  مان 

سکارآ یتراجت  مان  نالبس 
ددع 5000 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
بونج مرا  نتب  ارآرهش  هدننک  هضرع  عجرم  ارآرهش  یتراجت  مان  یددع  تلاپ 32   50x35x12 cm زیاس ینتب  وویناک  لودج  الاک :  مان 

تلاپ 15000 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم  سمش  نتب  نایواک  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یددع  تلاپ 28   cm 15 تماخض  35x50 cm داعبا یلیف  خپ  بل  ینتب  لودج  الاک :  مان 
سمش نتب  نایواک 

ددع 30000 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

رید رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7554113337 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  هکلف  رید  رید ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35422815-077  ، 35422766-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35422766-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لودج لودج یرهش -  -  یرهش ناملبم   ناملبم هیالود   هیالود هیور   هیور اباب   ینتب   ینتب شرفگنس   شرفگنس نایانیبان -  -  نایانیبان صوصخم   صوصخم یرمیلپ   یرمیلپ کازوم   کازوم یبیلص - - یبیلص یایا   هربیو   هربیو کازوم   کازوم ناونع : : ناونع
یلیف یلیف خپخپ   بلبل   ینتب   ینتب لودج   لودج ینتب -  -  ینتب وویناک   وویناک

7979
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دنرم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5747697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدنبنامز تیلباق  اب  راکمات   TKF300 یهدنامرف هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050150000110 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  دنرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
راک مات  شزادرپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TKF-300 لدم لاتیجید  امنهار  غارچ  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  ندش  اضما  لیمکت و  زا  دعب  اهب  مالعتسا  گرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5418618711 یتسپ :  دک  دنرم ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  قرب  هار  راهچ  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42253315-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42253318-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5747730 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس هد  یروبنز  هنال  گنربش  اب  یلیر  یتاعالطا  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003599000008 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینف تاصخشم  دادرارق و  اهب ،  مالعتسا  دانسا  ساسارب  - 

دیلوت تخاس و  یاهیروآ  نف  الاک :  هورگ 
الاک فیدر   3 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیلک  ) دیامن مالعا  اهب  مالعتسا  زاین  دروم  دادعت  ساسارب  ار  دوخ  زج  تمیق  مالعا و  دکناریا  کی  الاک  ره  یارب  تسیاب  یم  ناگدنهد  داهنشیپ  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  زاجم  اضما  رهم و  اب  تسیاب  یم  یتساوخرد  کرادم 

9717833115 یتسپ :  دک  یرافغ 25 ،  شبن  یرافغ  راولب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32342137-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32342070-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدنبنامز یدنبنامز تیلباق   تیلباق اباب   راکمات   راکمات   TKF300TKF300 یهدنامرف   یهدنامرف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8080

هلاس هلاس هدهد   یروبنز   یروبنز هنال   هنال گنربش   گنربش اباب   یلیر   یلیر یتاعالطا   یتاعالطا ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5747783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هامکی تخادرپ  / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / تسویپ ینف  تاصخشم  تسیل و  قباطم  نز  کمشچ  ییامنهار  غارچ  متیآ   6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمشاه / ینابرق  07731372139 یگنهامه / یراک

1101093035000515 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تراپ  ربون  نز  کمشچ  یپمال  یرون  متسیس   cm 30 زیاس تانبرک  یلپ  سنج  درز  هناخ  کت  باقن  مین  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 
هاگتسد 86 دادعت : 

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

هامکی تخادرپ  / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / تسویپ ینف  تاصخشم  تسیل و  قباطم  نز  کمشچ  ییامنهار  غارچ  متیآ   6 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمشاه / ینابرق  07731372139 یگنهامه / یراک

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لامش نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5747974 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امنهار هلیم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003311000099 زاین :  هرامش 
لامش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

دوش یرادیرخ  یتسویپ  کرادم  قبط  دشاب  یم  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33122416-011  ، 33325063-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33325495-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نزنز کمشچ   کمشچ ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ متیآ   متیآ   66 ناونع : : ناونع 8282

امنهار امنهار هلیم   هلیم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا هقطنم 11  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

11/401/3 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/7/6  زا   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ابیز ناهفصا   :: عبنم تعاس 14عبنم زا  دعب   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5748055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرش فیرش  نابایخ  سوبوتا  هاگتسیا  حالصاو  اهور  هدایپ  یزاس  بسانم  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
رباعم اهنابایخ و  یشک  طخ  - 

هقطنم حس  رد  ریگ  تعرس  یارجا  - 
هقطنم حطس  رد  یماظتنا  یاهولبات  یارجا  دیرخ و  - 

هقطنم حطس  رد  یسدنه  حالصا  - 
ناراب بآ  هاچ  هیقنتو  رفح  - 

ای یکناب و  همان  تنامض  تروص  هب  نامیپ  تادهعت  ماجنا  نیمضت  ناونع  هب  ار  نامیپ  دروم  غلبم  لداعم ٪5  دیاب  دادرارق  دقع  تهج  مالعتسا  هدنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن میلست  یدقن  شیف 

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

...و ...و هقطنم   هقطنم حطس   حطس ردرد   یماظتنا   یماظتنا یاهولبات   یاهولبات یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ هقطنم -  -  هقطنم حسحس   ردرد   ریگ   ریگ تعرس   تعرس یارجا   یارجا رباعم -  -  رباعم وو   اهنابایخ   اهنابایخ یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ  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   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5748038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسناسا راک  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092640000395 زاین :  هرامش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناغم رب  جوا  ربناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  راک  ناور  هدنزاس  عجرم  یپوکسلت  روسناسآ  نیباک  کیتاموتا  مامت  لماک  رد  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا مرف  لخاد  طیارش  هیلک  دیئامن  یراذگراب  مالعتسا  هدش  لیمکت  مرف  هارمه  هب  اردوخ  کرادم  هیلک  اه  هدننک  تکرش  تسا  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامرف لصاح  سامت  هرامشاب 09132424062 لاوس  هنوگره  تروصرد  دشاب  یم 

7616913911 یتسپ :  دک  روپ ،  یلضفا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هر )  ) ینیمخ ماما  هارگرزب   - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33223032-034  ، 31328000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257770-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لیاف5737455 تاصخشم  اب  زارف  رادشالف  یرتم  لدم 5  نارامیس  دنب  هار  هاگتسدکی  بصن  دیرخ و 
 . تسویپ

هحفص 49) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روسناسا روسناسا راک   راک ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 8585

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5737199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تحت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000038000040 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   M12 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راب هناماس  رد  اددجم  روآ  دهعت  زاجم و  نابحاص  ءاضما  هرهم و  اب  ار  روتکاف  شیپ  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزهددرگیم  تخادرپ  الاک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  باسح 30  هیوست  دامنیراذگ 

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

قرش 1 لامش  نهآ  هار   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5737555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییویدار تاملاکم  طبض  متسیس  تسویپ  لودج  قبط  دیرخ  تسا  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001234000054 زاین :  هرامش 

(1  ) قرش لامش  نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دیون زورفا  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   TRIPLE A یتراجت مان   TR-2516HC لدم هتسب  رادم  نیبرود  هلاناک  عون 16   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

متسیس
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  روتکاف  افطل  یراک  زور  هیوست 100  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسویپ  لودج  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3617781164 یتسپ :  دک  قرشلامش 1 ،  نهآ  هار  یزکرم  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  دورهاش -  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32302437-023  ، 32338072-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32302604-023 :: 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

هکبش هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8686

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هلاناک   هلاناک   1616 عون   عون   DVRDVR شخپ   شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5747709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

IP لاتیجید یاه  نیبرود  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003146000015 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیاپ غلبم  تمسق  رد  تسویپ (  دادرارق  رد  دوجوم  طیارش  ینف و  تاصخشم  قبط  IP لاتیجید یاه  نیبرود  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( ددرگ جرد  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  نودب  غلبم  لک  عمج 

7187796746 یتسپ :  دک  هچوک 13 ،  شبن  یقرش  یزاریش  یازریمراولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32133202-071  ، 36356404-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36356342-071 :: 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

IPIP لاتیجید   لاتیجید یاه   یاه نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ،  ،  سیورس ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5747977 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  تسیل و  قبط  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101020005000022 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تراجت رصع  داعیم  هدننک  هضرع  عجرم   LONGSE یتراجت مان   R-2004B لدم هتسبرادم  نیبرود   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

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

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

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

ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش  تبث  هدش  جذرد  دک  ناریا  رد  هناگادج  زین  بصن  خرن  هدش و  جرد  دک  ناریا  رد  اهالاک  هیلک  خرن  - 2

سامت 09128812375 نفلت 

3418934548 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  ناریا  یتلود  یناگرزاب  تکرش  یدابآدسا  نابایخ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33242229-028  ، 33222956-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33222959-028 :: 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

یتسویپ یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   تسیل   تسیل قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 90 ھحفص 60 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/u7rlwmjc8u65d?user=37505&ntc=5747977
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5747977?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لقن لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
روشک

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون 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 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5748173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  هصخشم  قبط  یتینما  نیبرود  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001004000076 زاین :  هرامش 

روشک لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  نودب  یاه  خساپ  هب  .ددرگ  هعلاطم  تقد  هب  طیارش  - 

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

1401/07/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  نودب  یاه  خساپ  هب  .ددرگ  هعلاطم  تقد  هب  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1487673486 یتسپ :  دک  یبرغ ،  شرآ  شبن  راشفا  دیرف  یدرگتسد خ  دیهش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22275199-021  ، 22904766-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22262019-021 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

هتسب5737555 رادم  نیبرود  هلاناک  عون 16   DVR شخپ طبض و  هحفص 57)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ینف5747977 تاصخشم  تسیل و  قبط  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تساوخرد 
یتسویپ

هحفص 57) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یتینما یتینما نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9090

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 " ) " ) 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5737543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امد راشف و   ecg,sp02 یاه یروسسکا  هارمه  هب   zagaros s لدم تداعس  کرام  رتماراپ  لوف  روتینام.تسا  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .. zagaros s یرس یلارت  هیاپ  هارمه  هب 

1101050136000010 زاین :  هرامش 
نایور هاگشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

بط یروآ  نف  هراتس  هدننک  هضرع  عجرم   SPIEGELBERG یتراجت مان   HDMXX لدم یکشزپ  همجمج  لخاد  راشف  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

روتکاف شیپ  قباطم  دحاو  تمیق  دوشب و  تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ  یگدیسر  تهج   . هب  zagaros s لدم تداعس  کرام  رتماراپ  لوف  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدننک  نیماتاب  الاک  لیوحت  رد  یناوتان  تساوخردزاریغ و  یالاک  تمیق  مالعا  تیلوئسم.دوشب  دراو  دک  ناریا  رد 

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

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

23562599-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5737543ecg,sp02 یاه یروسسکا  هارمه  هب   zagaros s لدم تداعس  کرام  رتماراپ  لوف  روتینام 
 .. zagaros s یرس یلارت  هیاپ  هارمه  هب  امد  راشف و 

هحفص 62) سسکا  ( سسکا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یلارت یلارت هیاپ   هیاپ هارمه   هارمه هبهب   امد   امد وو   راشف   راشف   ecg,sp02ecg,sp02 یاه   یاه یروسسکا   یروسسکا هارمه   هارمه هبهب     zagaros  szagaros  s لدم   لدم تداعس   تداعس کرام   کرام رتماراپ   رتماراپ لوف   لوف روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
 ..  .. zagaros  szagaros  s یرس   یرس

9191

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   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یفیک یبایزرا  یا -  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/0023/م م م یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/16هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم تعاس 9/30عبنم  - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5737416 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/08/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هرهب تکرش  لاپوک  زاگ  قیرزت  نورام و  زاگ  قیرزت   ، NGL 400 زاگ ،  راشف  تیوقت  یاهدحاو  رد  راجفنا  دض  قیرح و  دض  یاه  برد  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نورام زاگ  تفن و  یرادرب 

لایر   18.274.557.259 دروارب : غلبم 
نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  ییایفارغج  هزوح  رد  هژورپ  یارجا  لحم  : راک ماجنا  تدم  تامدخ و  یارجا  لحم 

هام یرادهگن 2  رود  هام و  ماجنا 5  تدم 

لایر   913.750.000 نیمضت : غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هینبا  نامتخاس و  هتشر   5

لایر دانسا 800/000  دیرخ 

:: سردآ سردآ

34434068-061 :: نفلت :: | WWWNISOC.IR/WWW.IETS.MPORG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو
MOGPC.NISOC.IR/WWW,setadiran.ir

:: 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

هداد5736936 زکرم  قاتا  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  ، هحفص 31)نیمات قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یاههاگتسد5737144 قیرح  افطا  یاه  لوسپک  یسفنت و  یاههاگتسد  هیلک  هندب  تمواقم  شیامزآ 
تکرش یاههاگراک  یزکرم و  تاسیسات  یرافح و 

هحفص 31) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5737416NGL 400 زاگ ،  راشف  تیوقت  یاهدحاو  رد  راجفنا  دض  قیرح و  دض  یاه  برد  بصن  هحفص 11)هیهت و  قیرح  ( قیرح

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

قیرح5747794 یافطا  نالعا و  متسیس  هحفص 31)یحارط  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5747993 یافطا  رورس و  قاتا  تراظن  یحارط و  هحفص 31)هرواشم ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( 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

5748147oggioni کرام ناتم  یترارح و  روتکتد  هحفص 31)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

NGLNGL   400400 زاگ ،  ،  زاگ راشف   راشف تیوقت   تیوقت یاهدحاو   یاهدحاو ردرد   راجفنا   راجفنا دضدض   وو   قیرح   قیرح دضدض   یاه   یاه برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتایلام روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5737496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001216000100 زاین :  هرامش 

یتایلام روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یمیلس اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   A170 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133713133 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  - نیطسلف نابایخ  - یولوم نادیم  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3336612-0613  ، 33336612-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336570-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5747618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بوغرم سنج   37929090 سامت ( دشابیم هباشم  الاکدک  ) تسویپ تسیل  قبط  پوکسورکیم  هب  لصتم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092834000163 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
ییاط زیهجت  ایمیک  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OPTIKA یتراجت مان   4083.13HDMI لدم یهاگشیامزآ  پوکسورکیم  نیبرود  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بوغرم سنج   37929090 سامت ( دشابیم هباشم  الاکدک  ) تسویپ تسیل  قبط  پوکسورکیم  هب  لصتم  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8174673461 یتسپ :  دک  بیرجرازه ،  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37929070-031  ، 36688466-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36688597-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9393

پوکسورکیم پوکسورکیم هبهب   لصتم   لصتم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9494

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 64 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/j6jjt8cenjhc2?user=37505&ntc=5737496
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5737496?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/upu7ghnfzxxpx?user=37505&ntc=5747618
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5747618?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5748047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دادعت  تاصخشم و  اب  نفورکیم  نیبرود و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000171 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 48870608   DSC-S950/P E37 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا تسویپب  حرش 

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش5737199 تحت  هحفص 57)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5737372 یاه  نیبرود  هحفص 19)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5737496 لیاف  قباطم  نیبرود  هحفص 19)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب5737555 رادم  نیبرود  هلاناک  عون 16   DVR شخپ طبض و  هحفص 57)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

پوکسورکیم5747618 هب  لصتم  هحفص 19)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

5747709IP لاتیجید یاه  نیبرود  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 57)سیورس ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لماک5747766 تازیهجت  اب  کیفارت  لرتنک  نیبرود  ددع  هحفص 7)دیرخ 16  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ینف5747977 تاصخشم  تسیل و  قبط  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تساوخرد 
یتسویپ

هحفص 57) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یتسویپ یتسویپ دادعت   دادعت وو   تاصخشم   تاصخشم اباب   نفورکیم   نفورکیم وو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9595

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 " ) " ) 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

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

یتسویپ5748047 دادعت  تاصخشم و  اب  نفورکیم  هحفص 19)نیبرود و  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم5748102 یاه  نیبرود  هحفص 19)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتینما5748173 نیبرود  تازیهجت  هحفص 57)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  " " 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

5737603( تسا هباشم  دک  ناریا  ) یقرب اتید 2*2  هدرپ  هارمهب  نوسپا   EB-E10 روتکژورپ هحفص 37)اتید  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تفریج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تورث  :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5736629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EMC UNIT480 زاس هریخذ  هاگتسد  کی  هیلوا  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 7860634204 هاگشناد  تسارح  یزکرم  داتس  بالقنا  نادیم  تفریج   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EMC UNIT480EMC UNIT480 زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد کیکی   هیلوا   هیلوا یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696

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 66 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3stgvwak5ca42?user=37505&ntc=5736629
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5736629?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ارآرهش  :: عبنم :: 1401/07/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5737512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشزادرپ یزاس و  هریخذ  تازیهجت  ناگدننک  دیلوت  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کی ملعم  ملعم  راولب  دهشم   :: سردآ سردآ

31296610 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5736629EMC UNIT480 زاس هریخذ  هاگتسد  کی  هیلوا  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  هحفص 66)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یشزادرپ5737512 یزاس و  هریخذ  تازیهجت  ناگدننک  دیلوت  هحفص 66)ییاسانش  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

لیاف5737455 تاصخشم  اب  زارف  رادشالف  یرتم  لدم 5  نارامیس  دنب  هار  هاگتسدکی  بصن  دیرخ و 
 . تسویپ

هحفص 49) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یشزادرپ یشزادرپ وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت ناگدننک   ناگدننک دیلوت   دیلوت ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 9797

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 67 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9fnkcx6yrch53?user=37505&ntc=5737512
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5737512?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

5736774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP DL380 G10 رورس هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000318 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
" تسویپ لیاف  قبط  - "

" دشاب یم  یرورض  تسویپ  لیاف  رد  هدش  جرد  تامازلا  تیاعر  "
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  3 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  ون و  یلصا ، الاک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دوش یم  هتفریذپ  نارهت  ناتسا  زا  طقف  تمیق  داهنشیپ  ) تسیمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا  -2

.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  روتکاف  الاک و  لمح  هنیزه  -3
.دشابیم ینف  دیئات  روتکاف و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  هتفه  ود  هیوست  -4

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911719-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وفسنارت ناریا  یاه  تسپ  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

011786-22 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم یهگاعبنم پچ  خیرات  زا  یراک  زور  ات 5  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5736901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HP G9 رورس یرادیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یسپدک 45331- وفسنارت  ناریا  یاه  تسپ  هعسوت  تکرش  یبونج  ید  نابایخ  یتوبث  روسفرپ  راولب  یاهتنا  دابا  یلع  کی  هرامش  یتعنص  کره  ناجنز   :: سردآ سردآ
55895

32223001 یلخاد 132 -   02432223001 :: نفلت :: WWW.IRAN-TRANSFO.COMنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HP DL380 G10HP DL380 G10 رورس   رورس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9898

HP G9HP G9  رورس رورس یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 9999
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ینیمخ ماما  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   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5737042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم رورس  یرطاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 2   B21 815983-001 Smart Storage Battery 6EZBN0CWY8X8SU-727258

1101093535000192 زاین :  هرامش 
نامرک هر   ینیمخ   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ غرمیس  نامراب  هدننک  هضرع  عجرم   CLASH BATTRY یتراجت مان   HSV300 لدم رورس  شک  یرطاب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدنشورف  هدهعرب  ناتسرامیب  برد  ات  الاک  لاسرا  هنیزه 

.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  هباشم  یاهتساوخرد  هب  دشاب و  یکی  یمالعا  لدم  اب  یتسیاب  امتح  یرتاب  لدم 
دشاب یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  زور  رثکادح 70  تخادرپ 

ینیرد سدنهم   09365685405

7861764787 یتسپ :  دک  افش ،  نابایخ  - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43316312-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43318502-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس یرطاب   یرطاب ناونع : : ناونع 100100
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هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5737147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030710000065 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL360G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ دوش هدز  تکرش  یاضما  رهم و  امتح  مالعتسا  طیارش  مرف  / ددرگ یرازگراب  روتکاف  شیپ...ددرگ  هعلاطم  تسویپ  لیاف..دشابیم  ههامکی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  شنمدار  سدنهم  مناخ  هرامش 08337293600  اب  ینف  لاوس  هنوگره  تروصرد 

6717843116 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  ( هر  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  رتالاب  هیلقن  نابایخ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37275467-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222888-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ندعم تعنص و  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5737180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تیک  لیر  هارمه  هب  رورس  لگناد  یتساوخرد  یالاک  - هباشم الاکدک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000177 زاین :  هرامش 
ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   proliant ML 370 G6 SFF chassis server لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

رتشیب 27871140 تاعالطا  - اواف هرادا  دیئات  زا  سپ  ههامکی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22029811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22010495-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 10 110 1

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تیک   تیک لیر   لیر هارمه   هارمه هبهب   رورس   رورس لگناد   لگناد یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک -- هباشم هباشم الاکدک   الاکدک ناونع : : ناونع 102102

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 70 
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ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5737602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوم و ددع  روتینام و 5  ددع  لماک و 5  سیک  ددع  رورس و5  ددع  کی.یتسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت  یمامت.هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ جرد  یلک  یراذگتمیق.دروبیک 

1101090614000905 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یراذگتمیق.دروبیک سوم و  ددع  روتینام و 5  ددع  لماک و 5  سیک  ددع  رورس و5  ددع  کی.یتسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت  یمامت.هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  یلک 

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

61192709-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 09 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5737612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  مرف  قباطم  رورس  لیوحت  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004754000014 زاین :  هرامش 

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL380G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1387145711 یتسپ :  دک  شناد ،  کرهش  یادتبا  جرک  میدق  هداج  رتمولیک 14  حتف  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66282672-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66282606-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو سوم   سوم ددع   ددع   55 وو   روتینام   روتینام ددع   ددع   55 وو   لماک   لماک سیک   سیک ددع   ددع   55 وو رورس   رورس ددع   ددع کی.یتسویپ   کی.یتسویپ لیاف   لیاف ردرد   تاحیضوت   تاحیضوت یمامت.هباشم   یمامت.هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ جرد   جرد یلک   یلک یراذگتمیق.دروبیک   یراذگتمیق.دروبیک

103103

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 104104

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5747612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش رد  جردنم  تاصخشم  اب   DL380 Gen10 رورس هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090883000014 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رهشرذا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HPE DL380 G10 یتراجت مان   DL380 Gen10 لدم هنایار   HPE ProLiant رورس الاک :  مان 

اران
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
رهشرذآ رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5371631177 یتسپ :  دک  زامن ،  نادیم  تعاس و  هکلف  نیبام  - ماما نابایخ  - رهشرذآ - یقرش ناجیابرذآ  رهشرذآ ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34223041-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34222110-041 :: 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

5736774HP DL380 G10 رورس هحفص 67)هیهت  رورس  ( رورس

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

5736901HP G9 رورس هحفص 67)یرادیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس5737042 هحفص 67)یرطاب  رورس  ( رورس

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

چیوس5737110 رورس و  تازیهجت ، دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 12)هصقانم  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار5737147 هحفص 67)رورس  رورس  ( رورس

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

تازیهجت5737169 چوس و  رورس  هحفص 12)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5737180 لیاف  قبط  تیک  لیر  هارمه  هب  رورس  لگناد  یتساوخرد  یالاک  - هباشم هحفص 67)الاکدک  رورس  ( رورس

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

لماک و 57376025 سیک  ددع  رورس و5  ددع  کی.یتسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت  یمامت.هباشم  دک  ناریا 
ددرگ جرد  یلک  یراذگتمیق.دروبیک  سوم و  ددع  روتینام و 5  ددع 

هحفص 67) رورس  ( رورس

DL380 Gen10DL380 Gen10 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105

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 روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایار5737612 هحفص 67)رورس  رورس  ( رورس

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

5747612DL380 Gen10 رورس هاگتسد  کی  هحفص 67)دیرخ  رورس  ( رورس

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

قیرح5747993 یافطا  رورس و  قاتا  تراظن  یحارط و  هحفص 31)هرواشم ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ناریا یزکرم  نهآ  گنس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1100172 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/7/9   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

bpms.icioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5747954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنس حطس  روسنس  چیئوس  لول  تینوی  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

03531454977 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

جنس5747954 حطس  روسنس  چیئوس  لول  هحفص 73)تینوی  روسنس  ( روسنس

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

ناتسرامیب5747981 تهج  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  هرهچ  صیخشتو  بایغوروضح  هاگتسد  ود 
.دشاب یلخاد  دیلوتالاک  ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا  ) .رتشوش ادهش 

هحفص 31) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

جنس جنس حطس   حطس روسنس   روسنس چیئوس   چیئوس لول   لول تینوی   تینوی ناونع : : ناونع 106106

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5736729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار رازفا  تخس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091294000020 زاین :  هرامش 

یراوزبس میکح  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان  لدم 830  یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
رهم راگن  نیتسار  رواشم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  اکیراتساک  هدنزاس  روشک   INTEL یتراجت مان   CORE I3-2100 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

رترب رازفا  تخس  نازاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   kingston یتراجت مان   KVR1333DSN9 لدم  GB 8 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
اتسیا ییالط  هظفاح  هدننک  هضرع  عجرم   TOSHIBA یتراجت مان   GB 240 تیفرظ لدم 003   SSD کسید دراه  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

قرش متسیس  نسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TSCO یتراجت مان   TM264 لدم هنایار  سوام  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
لصادحوم داوج  هدننک  هضرع  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  رواپ  نیرگ  یتراجت  مان   GP300A لدم هنایار  گنیچیئوس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

یتفار ارهز  هدننک  هضرع  عجرم  وکست  هدنزاس  عجرم  وکست  یتراجت  مان   TK8012 لدم میس  اب  دیلک  هحفص  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MSI یتراجت مان   H510M PRO - E لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09155727348-05144012884 هرامش  - یتسویپ لیاف  قبط  قیقد  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9617976487 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  یراوزبس –  میکح  هاگشناد  سیدرپ  رهش  –  دیحوت  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44012884-051  ، 44410310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44410300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رازفا   رازفا تخس   تخس ناونع : : ناونع 107107

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5737035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیرتکلا تاودا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000468 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
لامش تراجت  میحر  هدننک  هضرع  عجرم   ORINOL UNITED یتراجت مان   SB-PS8-FB لدم هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

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

قیقد رازبا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   HIRSCHMANN هدنزاس عجرم  نمشیره  یتراجت  مان   MAR1020 لدم یتارباخم  چیئوس  الاک :  مان 
ایرآ

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

نامرد بط  دازآ  هدننک  هضرع  عجرم   TERUMO BCT یتراجت مان   Trima لدم یکشزپ  سیزرفآ  هاگتسد  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
کت ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MTL INSTRUMENT هدنزاس عجرم   MTL یتراجت مان   MTL4644D لدم یکیرتکلا  یتظافح  هلر  الاک :  مان 

دار وکاید 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  دیرخ  تیولوا  رد  یناریا  یالاک  تسیمازلا .  ینف  داهنشیپ  تسویپ  ددرگ .  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31922394-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیرتکلا یکیرتکلا تاودا   تاودا ناونع : : ناونع 108108

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5747980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001419000074 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یمجع داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   LC2000 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  سکم  گنیک  یتراجت  مان   DDR2-667 MHz لدم  GB 1 تیفرظ مر  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
سیدنا هدازالاب  اقآ  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   CPU یتراجت مان   GHz 2/4 شزادرپ تعرس   INTEL 2400 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

سیس اوآ  ناروانف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   GIGABYTE هدنزاس عجرم  هنایار   GA-X99P-SLI لدم هعطق  دربردام  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   hp یتراجت مان   cage لدم دراه  یدک  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

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 12 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

لصادحوم داوج  هدننک  هضرع  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  رواپ  نیرگ  یتراجت  مان   GP300A لدم هنایار  گنیچیئوس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیهت یراذگ و  تمیق  یتسویپ  لیاف  اب  قباطم  / یراک زور  باسح 20  هیوست  / هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  زاوها و  رد  لیوحت  هباشم / دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش

سدنهم 0166118603 یاقآ  اب  لاوس  هنوگره  تهج 

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

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

33384895-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 109109

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5748146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/06 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  هکبش  چیئوس  نف  متیا   2 ناونع : 

14012223 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/09 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایار5736729 رازفا  هحفص 73)تخس  چیئوس  ( چیئوس

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

یکیرتکلا5737035 هحفص 73)تاودا  چیئوس  ( چیئوس

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

یتارباخم5737565 متسیس   L-Band/UHF کیتاموتا هحفص 37)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

جنس5747954 حطس  روسنس  چیئوس  لول  هحفص 73)تینوی  روسنس  ( روسنس

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

هنایار5747980 هحفص 73)تاعطق  چیئوس  ( چیئوس

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

لدبم5748118 روتکناک  سکاب و  هحفص 37)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش5748146 چیئوس  نف  متیا  هحفص 73)نیمات 2  چیئوس  ( چیئوس

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس نفنف   متیا   متیا   22 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 11 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5747677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  یا  هویج  چوس  ملق  هس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079000822 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ماس رذآ  قیقد  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ضویع  یتراجت  مان   FS 16-02 لدم یا  هدند  یبد  چوس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  یا  هویج  چوس  ملق  هس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34188429-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: 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

تازیهجت5737169 چوس و  رورس  هحفص 12)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5747677 حرش  قباطم  یا  هویج  چوس  ملق  هحفص 78)هس  چوس  ( چوس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم یایا   هویج   هویج چوس   چوس ملق   ملق هسهس   ناونع : : ناونع 11 11 1 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5748112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک هاگتسد  5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030710000064 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسرهش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کینورت مرا  یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج   g 400 نزو  ER-209 یریوصت یتوص و  مزاول  ظفاحم  الاک :  مان 

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

رترب رازفا  تخس  نازاتشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 4530  یگناخ  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

...ددرگ یرازگراب  روتکاف  شیپ...دوش  هدز  تکرش  رهمو  یراذگ  تمیق  مالعتسا  مرف..دشابیم  ههامکی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6717843116 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  ( هر  ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  رتالاب  هیلقن  نابایخ  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37275467-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222888-083 :: 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

یگناخ5748112 هنایار  یریوصت -  یتوص و  مزاول  هحفص 79)ظفاحم  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یگناخ یگناخ هنایار   هنایار یریوصت -  -  یریوصت وو   یتوص   یتوص مزاول   مزاول ظفاحم   ظفاحم ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهاگشناد داهج  دمتعم  هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5736662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050207000248 زاین :  هرامش 

دمتعم هدکشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
دوش یرازگراب  امتح  روتکاف  شیپ  - 

دشاب هشادن  تریاغم  روتکاف  شیپ  اب  هناماس  یمالعا  تمیق 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لیوحت  زادعب  زور  هیوست 60   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1517964311 یتسپ :  دک  یهاگشنادداهج ،  دمتعم  هدکشهوژپ  کالپ 146  یبونج  یدناگ  نابایخ  .کنو  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88771645-021  ، 88884046-012 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88771645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 113113

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهاگشناد داهج  دمتعم  هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5736666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050207000248 زاین :  هرامش 

دمتعم هدکشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
دوش یرازگراب  امتح  روتکاف  شیپ  - 

دشاب هشادن  تریاغم  روتکاف  شیپ  اب  هناماس  یمالعا  تمیق 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لیوحت  زادعب  زور  هیوست 60   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1517964311 یتسپ :  دک  یهاگشنادداهج ،  دمتعم  هدکشهوژپ  کالپ 146  یبونج  یدناگ  نابایخ  .کنو  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88771645-021  ، 88884046-012 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88771645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یرافح  یلم  تکرش   *** :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود لوا /  تبون  یفیک  یبایزرا  یا -  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زاغاهرامش مود  تبون  یهگا  پاچ  زا  سپ  زور  کی  زا  دانسا  عیزوت   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
نا زا  سپ  زور   12 ات هدش و 

یلم نامرآ   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  زور  نیرخا  زا  سپ  زور   14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5736864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 WELL LOGGING VABLE دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 SLIK WIRE LINE

GAS CHROMATOGRAPH
 HYDROGEM GENRATOR 250 CC/MIN

روتینام رتویپماکورکیم و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نویسینک هناخریبد  قاتا 107  - B تراپ لوا  هقبط  یتایلمع -  هاگیاپ  نامتخاس  ناریا -  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف  - نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ  راولبزاوها   :: سردآ سردآ

34148569-34148580-061 :: نفلت :: Www.setadiran.ir-www.nidc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 1141 14

WELL LOGGING CABLE / SLIK WIRE LINE /GAS CHROMATOGRAPH HYDROGEM GENRATOR 250WELL LOGGING CABLE / SLIK WIRE LINE /GAS CHROMATOGRAPH HYDROGEM GENRATOR 250 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
روتینام روتینام وو   رتویپماکورکیم   رتویپماکورکیم  / / CC/MINCC/MIN

115115
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یرایتخب لاحمراهچ و  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5736968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تاعالطا  تاصخشم و  قبط  دروبیک  ددع  روتینامددع و 10  لماک و 10  سیک  ددع  یضاقتم 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091410000095 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یلودبع ریما  هدنزاس  عجرم  یلودبع  ریما  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  اوآ  هدش  لبمسا  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

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

دیوش دأت  مالعتسا  رد  ات  ددرگ  مادقا  تسویپ  طیارش  قبط  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8814683486 یتسپ :  دک  یلامش ،  یباراف  راولب  درکرهش - درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33346390-038  ، 33339002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334278-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  تنواعم   :: 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   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5737009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروبیک دروبیک ددع   ددع   1010 وو   روتینامددع   روتینامددع   1010 وو   لماک   لماک سیک   سیک ددع   ددع   1010 یضاقتم   یضاقتم ناونع : : ناونع 1161 16

سیک سیک مرمر -  -   - - میس میس یبیب   سوم   سوم وو   دیلک   دیلک هحفص   هحفص تستس   کسید -  -  کسید دراه   دراه  - - روتینام روتینام دیفس -  -  دیفس وو   هایس   هایس رگپاچ   رگپاچ تخت -  -  تخت رنکسا   رنکسا  - - یگنر یگنر یرزیل   یرزیل رگپاچ   رگپاچ ناونع : : ناونع
هدش هدش لبمسا   لبمسا هنایار   هنایار

1 171 17
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یخیش تسویپ 09375737143  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093971000001 زاین :  هرامش 

ناریا یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
HP یتراجت مان  لدم 5550  یگنر  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

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

زیر رتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم  نناک  یتراجت  مان   LIDE 200 لدم تخت  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
روپ متسر  دوعسم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 1522  دیفس  هایس و  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

LG یتراجت مان   L226WT لدم  in 22 زیاس  Wide یرس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
AOC یتراجت مان   2217PWC لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

یتراجت مان   Viking FS 1610 NAS لدم  TB 16 تیفرظ  external OS windows unified data storage server 2003x32 کسید دراه  الاک :  مان 
گربدنت

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

عیانص هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FHC هدنزاس عجرم   FARASSOO یتراجت مان   WUG1005 لدم میس  یب  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 
وسارف هنایار 

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

تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   GB 16 تیفرظ  BLC7000 DDR2 RAM Management لدم  DDR2 مر الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  سراپ  لدم  هدش  لبمسا  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1449614535 یتسپ :  دک  دالیم ،  جرب  بنج  تمه -  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86702030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86702030-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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دیلقا جع )  ) رصعیلو ترضح  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 14 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5737191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بلق راون  یاهذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090266000023 زاین :  هرامش 

دیلقا جع ) ) رصع یلو  ترضح  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اس نیواد  هدننک  هضرع  عجرم   DOTCARD یتراجت مان  یرتم  یلور  هتسب   mm 50 زیاس  DOT CARD 66010001/C لدم بلق  راون  ذغاک  الاک :  مان 

رتم 400 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

رگشواک یسدنهم  یشهوژپ  هدننک  هضرع  عجرم   KD PAPER یتراجت مان   mmx20 m 110 زیاس  KD19110 لدم ینوفلس  هتسب  یلور  بلق  راون  ذغاک  الاک :  مان 
شناد

هتسب 360 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  یددع  ینوفلس 1  هتسب   90x152 mm داعبا بلق  راون  تنیرپ  دربراک   BAO Edan گنیروتینام لاتف  ذغاک  الاک :  مان 
نامرد دنویپ  لیوس  هدننک  هضرع 

ددع 450 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

دیلقا رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7381775414 یتسپ :  دک  دیلقا ،  جع ) ) رصعیلو ترضح  ناتسرامیب  یتشهب -  دیهش  راولب  دیلقا -  ناتسرهش  سراف -  ناتسا  دیلقا ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44535340-071  ، 44535454-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44535015-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بلق بلق راون   راون یاهذغاک   یاهذغاک ناونع : : ناونع 118118
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نادابآ یرادرهش  دنامسپ  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5747680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم اب  یردا  هنایار  هاگتسدکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094972000052 زاین :  هرامش 

نادابآ یرادرهش  دنامسپ  تیریدم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
لاسام هنایار  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   CNR-SP03L لدم  LCD روتینام اب  یرادا  هنایار  الاک :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6315774198 یتسپ :  دک  ید ،  راولب 9  یادتبا  هاگتسیا 11  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53267106-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53267106-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  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 09 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5747735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FUKUDA DENSHI CardiMax FX -7202 مارگویدراکورتکلا هاگتسدکی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003635000055 زاین :  هرامش 

دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روشک  CARDIOLINE S.P.A هدنزاس عجرم   CARDIOLINE یتراجت مان   ECG200 لدم  ECG بلق راون  هاگتسد  لاناک  گنیروتینام 12  دورتکلا  تسچ  الاک :  مان 

بطداریه نارگشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
رهشهب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه  دابآریما و  ردنب  رد  لیوحت  - دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  یبلاط  یاقآ   09373762906

4854193555 یتسپ :  دک  دابآ ،  ریما  ردنب  زرمغاز -  رهشهب -  رهشهب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34512334-011  ، 34623001-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34623006-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم اباب   یردا   یردا هنایار   هنایار هاگتسدکی   هاگتسدکی ناونع : : ناونع 1191 19

FUKUDA DENSHI  CardiMax FX -7202FUKUDA DENSHI  CardiMax FX -7202 مارگویدراکورتکلا   مارگویدراکورتکلا هاگتسدکی   هاگتسدکی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چنیا5736662 هحفص 79)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

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

چنیا5736666 هحفص 79)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

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

هنایار5736729 رازفا  هحفص 73)تخس  چیئوس  ( چیئوس

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

5736864WELL LOGGING CABLE / SLIK WIRE LINE /GAS دیرخ
رتویپماکورکیم و  / CHROMATOGRAPH HYDROGEM GENRATOR 250 CC/MIN

روتینام

هحفص 79) روتینام  ( روتینام

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

دروبیک5736968 ددع  روتینامددع و 10  لماک و 10  سیک  ددع  هحفص 79)یضاقتم 10  روتینام  ( روتینام

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

تس5737009 کسید -  دراه   - روتینام دیفس -  هایس و  رگپاچ  تخت -  رنکسا   - یگنر یرزیل  رگپاچ 
هدش لبمسا  هنایار  سیک  مر -   - میس یب  سوم  دیلک و  هحفص 

هحفص 79) روتینام  ( روتینام

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

یکیرتکلا5737035 هحفص 73)تاودا  چیئوس  ( چیئوس

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

بلق5737191 راون  هحفص 79)یاهذغاک  روتینام  ( روتینام

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

5737543ecg,sp02 یاه یروسسکا  هارمه  هب   zagaros s لدم تداعس  کرام  رتماراپ  لوف  روتینام 
 .. zagaros s یرس یلارت  هیاپ  هارمه  هب  امد  راشف و 

هحفص 62) سسکا  ( سسکا

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

لماک و 57376025 سیک  ددع  رورس و5  ددع  کی.یتسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت  یمامت.هباشم  دک  ناریا 
ددرگ جرد  یلک  یراذگتمیق.دروبیک  سوم و  ددع  روتینام و 5  ددع 

هحفص 67) رورس  ( رورس

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

تاقلعتم5747680 اب  یردا  هنایار  هحفص 79)هاگتسدکی  روتینام  ( روتینام

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

5747735FUKUDA DENSHI CardiMax FX -7202 مارگویدراکورتکلا هاگتسدکی  هحفص 79)دیرخ  روتینام  ( روتینام
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 90 ھحفص 86 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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 دادعت  33   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

هتسبرادم5737372 یاه  نیبرود  هحفص 19)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ینف5747977 تاصخشم  تسیل و  قبط  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تساوخرد 
یتسویپ

هحفص 57) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5748102 یاه  نیبرود  هحفص 19)هصقانم  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5736821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشزومآ یشزومآ یاه   یاه ژالوم   ژالوم ناونع : : ناونع 12 112 1
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هدش یراذگراب  تسویپ  تسیل  قبط  یشزومآ  یاه  ژالوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093085000010 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزوما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
نایرآ هدننک  هضرع  عجرم   WOLF هدنزاس عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب  دک 82514.3528   Bronchoscope for neonates and infants هلول الاک :  مان 

تسردنت
ددع 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
نوترو هدننک  هضرع  عجرم   LAERDAL MEDICAL یتراجت مان  یددع  نتراک 1  لدم 00101-250  دازون  یراذگ  هلول  شزومآ  تکام  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   NASCO هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   NASCO یتراجت مان   LF01008U دک یدلج  لخاد  تاقیرزت  شزومآ  تکام  الاک :  مان 
زیهجت کسرو  هدننک 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

عجرم  NASCO هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   NASCO یتراجت مان   LF06102U دک لاسگرزب  هداس   CPR هنت مین  شزومآ  تکام  الاک :  مان 
زیهجت کسرو  هدننک  هضرع 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   NASCO یتراجت مان   PP01702U دک یکینورتکلا  ردیاگ  اب  لافطا   CPR هنت مامت  شزومآ  تکام  الاک :  مان 
زیهجت کسرو  هدننک  هضرع  عجرم   NASCO

ددع 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

BT هدنزاس عجرم  نوترو  هدننک  هضرع  عجرم   BT یتراجت مان  یددع  نتراک 1   BT-CSIE لدم رازفا  مرن  اب  لاسگرزب  هتفرشیپ  یراذگ  هلول  شزومآ  تکام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   VICEDO MARTI SL هدنزاس عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   VICEDO MARTI SL یتراجت مان   PB-001 دک دازون   CPR شزومآ تکام  الاک :  مان 

زیهجت کسرو  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
VICEDO هدنزاس عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   VICEDO MARTI SL یتراجت مان   MB001 plus دک یکینورتکلا  ردیاگ  اب  لاسگرزب   CPR شزومآ تکام  الاک :  مان 

زیهجت کسرو  هدننک  هضرع  عجرم   MARTI SL
ددع 1 دادعت : 

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

رد لاوس  هنوگ  ره  تهج  دشاب  یم  رظن  دم  تسویپ  تسیل  تسا و  هباشم  هدش  مالعا  یاهدک  ناریا  .تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  ندومن  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  اینرتسگداد 09133193522  رتکد  یاقآ  اب  تاصخشم  صوصخ 

8174673461 یتسپ :  دک  لک ،  یشزومآ  تنواعم  نامتخاس   - هاگشناد یقرش  برد  بیرج -  رازه  خ   - ناهفصا ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37928011-031  ، 37928000-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36693648-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5748108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هدنشورف  اب  لاسرا  یریگراب و  هنیزه  msi all in one هنایار تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001053000110 زاین :  هرامش 

یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رد ار  تکرش  ای  هاگشورف  هرامش  افطل   - تسیمازلا یداصتقا  دک  نتشاد  دشاب  فا  ید  یپ  تمرف  بلاغ  رد  ناگدننک  نیمات  یوس  زا  یتسویپ  یاهلیافوروتکاف  شیپ  - 

09012720520 سامت هرامش  دش  دهاوخن  هدادرثا  بیترت  هدش  تبث  مالعتسا  هب  تروصنیا  ریغ  رد  دامن  جرد  تاحیضوت  تمسق 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  5 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1967714713 یتسپ :  دک  کالپ 67 ،  یراصنا ،  دیهش  نابایخ  تلم ، کراپ  یوربور  رصعیلو ، خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330956-076  ، 27652-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

27652321-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5736758 تایئزج  تیاس  هحفص 20)یحارط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یشزومآ5736821 یاه  هحفص 87)ژالوم  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یلخاد5736960 هکبش  هعسوت  حرطو  مشش  هقبطو  فکمه  هقبط  هکبش  یزادنا  هارو  بصنو  هحفص 20)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5736978 مرن  هحفص 20)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تکناک5737011 یبودا  رتسب  رد  ینوناک  نورب  نانااوجون  کدوک  نالاسگرزب  نیالنا  یاه  سالک  یرازگرب 
رفن رازه  یراب 50 

هحفص 20) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قباطم5737262 بو  تحت  رازفا  مرن  تینما  یریذپ  بیسآ  نکسا  یموب  هناماس  یدنمزاین  نیمات 
تساوخرد

هحفص 20) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5737371Kaspersky سوریو یتنآ  سنسیال  هحفص 20)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

msi all in onemsi all in one هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 122122
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5747627ESET سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هحفص 20)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5748108msi all in one هحفص 87)هنایار رازفا  ( رازفا مرن   مرن

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5736830 تراظن  یاه  هناماس  یرادهگن  یزادنا و  هار  ارجا ، هحفص 16)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " 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

5737603( تسا هباشم  دک  ناریا  ) یقرب اتید 2*2  هدرپ  هارمهب  نوسپا   EB-E10 روتکژورپ هحفص 37)اتید  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لماک5747766 تازیهجت  اب  کیفارت  لرتنک  نیبرود  ددع  هحفص 7)دیرخ 16  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا
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