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

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 2  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 12

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   ,153هکس 190 , 000153, 190 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   90مهرد ,24090 ,240

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   143,530هکس , 000143,530 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 12 ,2 002 12 ,2 سیئوس00 سیئوس کنارف   336,900336,900کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 83,500هکس , 00083,500 , اداناک000 اداناک رالد   240رالد , 000240 , ناتسبرع000 ناتسبرع لایر   88لایر ,33088,330

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 53,500هکس , 00053,500 , وروی000 ژورن324,800324,800وروی ژورن نورک   30نورک ,50030 ,500

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا13,757,00013,757,000یالط سیلگنا دنوپ   370دنوپ ,360370 نپاژ360, نپاژ نینی   دصکی   229,860229,860دصکی

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
(( 1717))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 119119))

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

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

زا 112 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 18  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 32  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 55

( یهگآ دادعت 18  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 55

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 66

( یهگآ دادعت 10  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 71

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

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

( 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  • --
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( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( 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 15  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

( یهگآ دادعت 0  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

( یهگآ دادعت 4  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 7  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

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

( یهگآ دادعت 6  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( یهگآ دادعت 6  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 10  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107
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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 11  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

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

( یهگآ دادعت 5  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5748463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش ویسپ  تازیهجت  هزوح  رد  لاعف  یاه  تکرش  یبایزرا  ییاسانش و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نارهت یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: tmicto.tehran.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

ناریا یزرواشک  نداعم و  عیانص  یناگرزاب  قاتا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشکی  زور  ات  یهگا  جرد  خیرات  زا   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 12  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5750067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد هک  حالص  یذ  یاه  تکرش  قیرط  زا  یمومع و  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  روکذم  حرط   2 یتنرتنیا ) ینفلت   ) تاعالطا یروآ  عمج  یرجم  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن  باختنا  دنشاب  یم  رقتسم  نارهت 

راک  بسک و  طیحم  اب  طبترم  ییارجا  یاه  هاگتسد  درکلمع  یبایزرا  راک و  بسک و  طیحم  یلم  شیاپ  یاه  حرط  یتنرتنیا ) ینفلت   ) تاعالطا یروآ  عمج  عوضوم :
لصا 44 )  شیاپ  یداصتقا و  تاعالطا  رامآ و  زکرم  ناریا (  قاتا  یاه  شهوژپ  زکرم  یلوتم : دحاو  - 

تاعالطا یروآ  عمج  یارب  هنایار ) کمک  اب  ینفلت  هبحاصم   ) CATI شور زا  هدافتسا  هژورپ : عوضوم 

دشاب  یم  لایر  هصقانم 100.000.000  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مان هب  رگید  هرود  کی  یارب  رازگ  هصقانم  تساوخرد  هب  دیدمت  لباق  هیلوا و  رابتعا  هام  هس  یاراد  طرش و  دیق و  نودب  تشگرب و  لباق  ریغ  یکناب  ریغ  یکناب  همانتنامض 

ناریا  یزرواشک  نداعم  عیانص  یناگرزاب  قاتا 
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  طوبرم  هجو  یدقن  زیراو 

:: سردآ سردآ

یلا 12 تعاس 9  زا  ینابرق 85732303  مناخ  راکرس   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: stat.iccima@gmail.comسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هکبش هکبش ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت هزوح   هزوح ردرد   لاعف   لاعف یاه   یاه تکرش   تکرش یبایزرا   یبایزرا وو   ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 11

(( یتنرتنیا یتنرتنیا ینفلت   ینفلت  ) ) تاعالطا تاعالطا یروآ   یروآ عمج   عمج یرجم   یرجم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 22
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لاتیجید5748578 یاهولبات  تیریدم  عماج  رازفا  مرن  دیلوت  هزوح  رد  یرازفا  مرن  نارواشم  یئاسانش  هحفص 10)تهج  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

یکینورتکلا5750086 طیلب  تراک  هناماس  شورف  یاهمتسیسژراش و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 12) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مالیا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091836000020 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:45عبنم تعاس :   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5748881 :: هرازه هرازه :: 1401/08/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ  نامسآ  یهاشکلم ، راوچ ، هیحان  زاگ  تارادا  کینورتکلا  تظافح  یاه  هناماس  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دابآ  نامسآ  یهاشکلم ، راوچ ، هیحان  زاگ  تارادا  کینورتکلا  تظافح  یاه  هناماس  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
19,139,738,646 یلام :  دروآرب 

لایر   956,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:00 تعاس : 1401/11/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یراک ریمعت  راولب  مالیا -   ، 6931354731 یتسپ :  دک  یهاشکلم ،  رهش :  مالیا ،  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

زاگ زاگ تارادا   تارادا کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاه   یاه هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 112 ھحفص 6 
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ناهفصا یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001205000036 :: یهگآ یهگآ هرامش   09:45هرامش تعاس :   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5750078 :: هرازه هرازه :: 1401/07/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تاقحلم  مزاول و  هارمه  هب  دور  هدنیاز  هناخدور  بآ  طخرب  یفیک  شیاپ  تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تسویپ تاقحلم  مزاول و  هارمه  هب  دور  هدنیاز  هناخدور  بآ  طخرب  یفیک  شیاپ  تازیهجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
18:00 تعاس : 1401/10/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

وجاوخ لپ  یوربور  هناخ -  هنآ  راولب   ، 8164676473 یتسپ :  دک  ناگداچ ،  رهش :  ناهفصا ،  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

یمالسا یروهمج  نها  هار  یکیرتکلا  مئالع  تاطابترا و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف  دیدجت  مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

33/1401/11 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ادرف لسن   :: عبنم خرومعبنم تعاس 10   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5750117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ATC ONBOARD متسیس یکدی  یکیناکم  تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  لایر -  نیمضت 5.053.750.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  یکیرتکلا  مئالع  تاطابترا و  لک  هرادا  مهدزناپ  هقبط  ا.ا.ج  نها  هار  یادهش  نامتخاس  الدنام  نوسلن  راولب  نیتناژرآ  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناخدور هناخدور بآبآ   طخرب   طخرب یفیک   یفیک شیاپ   شیاپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 44

ATC ONBOARDATC ONBOARD  متسیس متسیس یکدی   یکدی یکیناکم   یکیناکم تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 112 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001093968000026 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5748750 :: هرازه هرازه :: 1401/07/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، ینیچ کولب  هتخاس و  شیپ  نتب  یشک ،  دنب  یراک و  دودنا  کبس ،  یدالوف  یاه  راک  یزیر ، هتفش  یراک و  رجآ  ، نیشام تسد و  اب  یکاخ  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیاسو یلخاد ، یاضف  یاهغارچ  ، اه لدبم  نزاخم و  ، مرگ بآ  یترارح  گید  یدالوف ،  یاه  هلول  ، یزیمآ گنر  یرمیلپ ، یکیتسالپ و  یاهراک  کالپ ، گنس  اب  یگنس  یاهراک 

لاس 1401 و تاسیسات  هینبا و  یاهب  تسرهف  قبط  یغالبا  یاهراک  روتسد  تسویپ و  دروآرب  قبط  ییارجا  تایلمع  ریاس  قیرح و  مالعا  لیاسو  ییولبات ، فیعض  راشف 
هدوزفا ،  شزرا  رب  تایلام   % 9 دریگ ، ) یمن  قلعت  نآ  هب  یرگید  بیرض  ) عوطقم هاگراک  زیهجت  یا 01/1 ،  هقطنم  بیرض  یرسالاب 41/1 و  بیرض 

نارهت  ناتسا  هشیدنا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تمیق توافتلا  هبام  ریخأت و  ، قیلعت نودب  دادرارق و  داقعنا  لبق  ههام  هس  هرود  لیدعت  یانبم  صخاش  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 30,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   20,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1401/10/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

3 زاف هشیدنا -  رهش  رایرهش -  ناتسرهش   ، 3354661949 یتسپ :  دک  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

tender.ikk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5750069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنر نلاس  یافطا  نالعا و  متسیس  دوبهب  حالصا و  ینف  تاصخشم  هیهت  یحارط و  ماجنا  یناسر  عالطا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

051-33563026  - کمایپ 10004441000444 هرامش   :: 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 دادعت  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

 ( ( یمزر یمزر یاهشزرو   یاهشزرو وو   یتشک   یتشک نلاس   نلاس لیمکت   لیمکت لماش   لماش  )  ) 55 زاف   زاف یشزرو   یشزرو هدکهد   هدکهد لیمکت   لیمکت دیدجت   دیدجت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 66

گنر گنر نلاس   نلاس یافطا   یافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس دوبهب   دوبهب وو   حالصا   حالصا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم هیهت   هیهت وو   یحارط   یحارط ماجنا   ماجنا یناسر   یناسر عالطا   عالطا ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 112 ھحفص 8 
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا  / یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/09تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش یلا  زا 1401/7/09  دانسا  تفایرد   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

ناتسزوخ مایا   :: عبنم خرومعبنم تعاس 12  یلا  خروم 1401/7/16  زا   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5748431 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10  سار   - 1401/08/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمرخ یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یاهنامتخاس  میسیب  نما  هکبش  حرط  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب همان  تنامض  تروص  هب  هدرپس  یعامتجا - روما  راک و  هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  زوجم  ندوب  اراد  یعامتجا - روما  راک و  هرادا  زا  تیحالص  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  غلبم 1.650.000.000  هب  یزکرم  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  یدقن  زیراو  ای 

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک 
کیتامروفنا یلاع  یاروش  هبتر 5  ندوب  اراد  ینف 2_ تامدخ  هزوح  رد  اتفا  زوجم  ندوب  اراد 

رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا  یولوم -  نابایخ  رهشمرخ -  سردآ : هب  هناخریبد  هب  فلا ) تکاپ   ) یکیزیف لیوحت   :: سردآ سردآ
رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا  یدولوم -  نادیم  یولوم -  نابایخ  رهشمرخ -  سردآ  هب  تاسلج  رتفد  لحم  ییاشگزاب 

ردنب و لک  هرادا  یدولوم -  دیهش  نادیم  یولوم -  نابایخ  رهشمرخ -  : اه تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد 
رهشمرخ یدرونایرد 

تراظن 53507223 هاگتسد  یقوقح 53507026 - روما   :: نفلت :: 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

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

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

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

سدق  :: عبنم :: 1401/07/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5749847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشزادرپ یزاس و  هریخذ  تازیهجت  ناگدننکدیلوت  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن نیمات  لخاد  دیلوت  یاه  هنومن  زا  ار  رظن  دروم  تازیهجت  روشک  لخاد  هدننک  دیلوت  یاه  تکرش  ناوت  زا  هدافتسا  روظنم  هب 

یبتک همان  هارمه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کی ملعم  شبن  ملعم ، راولب  دهشم ، سردآ  هب  اواف  نامزاس  هناخریبد   :: سردآ سردآ

31296610 :: 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

هکبش5748463 ویسپ  تازیهجت  هزوح  رد  لاعف  یاه  تکرش  یبایزرا  هحفص 5)ییاسانش و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرادا هرادا یاهنامتخاس   یاهنامتخاس میسیب   میسیب نما   نما هکبش   هکبش حرط   حرط یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 88

یشزادرپ یشزادرپ وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت ناگدننکدیلوت   ناگدننکدیلوت ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 112 ھحفص 9 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لاتیجید5748578 یاهولبات  تیریدم  عماج  رازفا  مرن  دیلوت  هزوح  رد  یرازفا  مرن  نارواشم  یئاسانش  هحفص 10)تهج  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

متسیس5750056 یناسرزورب  ینابیتشپ و  یرادهگن ، هنیمز  رد  لاعف  یاهتکرش  یبایزرا  ییاسانش و 
یریوصت تراظن  هچراپکی 

هحفص 12) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5750067( یتنرتنیا ینفلت   ) تاعالطا یروآ  عمج  یرجم  هحفص 5)باختنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نارهت یرادرهش  هب  هتسباو  نارهت  کیفارت  لرتنک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  تعاس 15   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5748578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه تکرش  ییاسانش  هب  تبسن  یکیفارت  یناسر  عالطا  لاتیجید  یاهولبات  تیریدم  عماج  رازفا  مرن  دیلوت  هزوح  رد  یرازفا  مرن  نارواشم  یئاسانش  تهج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هزوح نیا  ینف د ر  شناد  یاراد 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد هقبط 8  هلال  یتاقبط  گنیکراپ  هلال -  کراپ  یلامش  علض  یوربور  یمطاف -  رتکد  دیهش  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

89186235-89189 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید یاهولبات   یاهولبات تیریدم   تیریدم عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن دیلوت   دیلوت هزوح   هزوح ردرد   یرازفا   یرازفا مرن   مرن نارواشم   نارواشم یئاسانش   یئاسانش تهج   تهج 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 112 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت هقطنم 8  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

19-17-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم زورعبنم تدم 10  هب  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5748459 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

واریپزاب لماک ، نابایخ  ثادحا  یاتسار  رد  یناث  دیهش  نابایخ  ات  توبن  نادیملصافدح  تیآ  نابایخ  ینمیا  یاه  هدرن  یزاسهب  لوا  زاف  یارجا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هقطنم 8 حطس  رباعم  یزاس  ینمیا 

لایر  نیمضت 510/000/000  لایر  دروارب 10/010/564/792  غلبم 
هقطنم 8  هیبنا  اهنامتخاس و  یزاسزاب  تمرم و  تایلمع 

لایر نیمضت 570/000/000  لایر  دروارب 11/253/224/439  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقطنم 8 یرادرهش  نامتخاس  یبرغ ،  نازابناج  یادتبا خ  توبن ،  نادیم  نارهت ، : سردآ هب  کرادم  لیوحت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: business.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( ابتاس  ) قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: 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

satba.gov.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5748583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش رباعم  ییانشور  حالصا  یاه  حرط  یارجا  روظنم  هب  راذگ  هیامرس  بذج  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهنامتخاس اهنامتخاس یزاسزاب   یزاسزاب وو   تمرم   تمرم تایلمع   تایلمع -- نابایخ نابایخ ینمیا   ینمیا یاه   یاه هدرن   هدرن یزاسهب   یزاسهب لوا   لوا زاف   زاف یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 111 1

یرهش یرهش رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور حالصا   حالصا یاه   یاه حرط   حرط یارجا   یارجا روظنم   روظنم هبهب   راذگ   راذگ هیامرس   هیامرس بذج   بذج ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 112 ھحفص 11 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لیبدرا یرادرهش  رفاسم  راب و  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004824000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5750086 :: هرازه هرازه :: 1401/07/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 1401 لاس نایاپ  ات  هام  شش  تدم  هب  یکینورتکلا  طیلب  تراک  هناماس  شورف  ژراش و  هب  طوبرم  روما  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیبدرا  یرادرهشرفاسموراب  لقنو  لمح  تیریدم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

لیبدرا یرهش  یاه  سوبوتا  یکینورتکلا  هناماس  طیلبژراشو  شورف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   760,179,082 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1401/07/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لقنو لمح  تیریدم  نامزاس   - یدمحم زردوگ  دیهش  نادیمزا  دعب   - رتشا کلام  نابایخ   ، 5619888819 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
لیبدرا یرادرهشرفاسمرابو 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یکینورتکلا یکینورتکلا طیلب   طیلب تراک   تراک هناماس   هناماس شورف   شورف وو   ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 112 ھحفص 12 
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یبونج ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

هناماس 2001091444000063  - 53128108 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/07/16-هرامش تعاس 8  ات  یفیک  یبایزرا  دانسا  تفایرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/08/04 تعاس 9:30  ات  زا 1401/08/02  دانسا  تفایرد 

داصتقا ناهج   :: عبنم اتعبنم یراذگراب  خروم 1401/07/30 - تعاس 8   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 9:30 

5748206 :: هرازه هرازه خروم 1401/08/14-دکدک   تعاس 10  فلا و ب  تاکاپ   - 1401/07/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم تاکاپ ج  ییاشگزاب 

نیبرود بصن  تهج  زاین  دروم  یاه  لکد  یرادیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

روما لوا  یبونج ط  ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  یماظتنا  یورین  یادهش  یادتبا خ  مظعا  رمایپ  راولب  یرادا  تیاس  دنجریب  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
اهدادرارق

05632392000 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.iets.mporg.ir www.shana.irنفلت تیاسبو تیاسبو
NIGC-SKGC.IR

32400523-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5748464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا نارهت  یرادرهش  یاه  نامتخاس  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، تایلمع  عوضوم  اب  راکنامیپ  ییاسانش  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  ناوخارف  قیرط 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: TMICTO.TERAN.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

نیبرود نیبرود بصن   بصن تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم یاه   یاه لکد   لکد یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 1414

یرادرهش یرادرهش یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 112 ھحفص 13 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3pujf8uwys9xx?user=37505&ntc=5748206
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5748206?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5v5xyp8q7wdqr?user=37505&ntc=5748464
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5748464?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت یرادرهش  تاطابتراو  تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/19 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5750056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت یرادرهش  یریوصت  تراظن  هچراپکی  متسیس  یناسرزورب  ینابیتشپ و  یرادهگن ، هنیمز  رد  لاعف  یاهتکرش  یبایزرا  ییاسانش و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: TMICTO.TEHRAN.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاگ5748881 تارادا  کینورتکلا  تظافح  یاه  هحفص 6)هناماس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هچراپکی   هچراپکی متسیس   متسیس یناسرزورب   یناسرزورب وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یرادهگن ، ، یرادهگن هنیمز   هنیمز ردرد   لاعف   لاعف یاهتکرش   یاهتکرش یبایزرا   یبایزرا وو   ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 1616

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

5748593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفایرد لاسکی و  دادرارق  نامز  تدم   ) تساوخرد قباطم  ینامزاس  نورد  تامدخ  دحاو  هرجنپ  هرواشم  ینابیتشپ و  هعسوت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تعاس فقس 1000  ات  یتعاس  رفن  تروص  هب  تامدخ 

1101003038000272 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 

09369466962 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
نافلد یاقآ 

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

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینامزاس ینامزاس نورد   نورد تامدخ   تامدخ دحاو   دحاو هرجنپ   هرجنپ هرواشم   هرواشم وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هعسوت ، ، هعسوت ناونع : : ناونع 1717

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

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

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

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

5748618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب دکناریا  - هزور هیوست 45  - رتویپماک سانشراک  دات  - سنسیال دیدمت  - utm -pars gate 800FGS هاگتسدکی هلاسکی  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییوکن سامت 09144149691  هرامش  هنومن  روط 

1101091745000099 زاین :  هرامش 
رایرهش یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

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

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

هنومن روط  هب  دکناریا  - هزور هیوست 45  - رتویپماک سانشراک  دات  - سنسیال دیدمت  - utm -pars gate 800FGS هاگتسدکی هلاسکی  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییوکن سدنهم  یگنهامه 09144149691  تهج  سامت  هرامش  تسا = هدش  باختنا 

3351793131 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  راتسرپ - نابایخ  - یرادا کرهش  رایرهش -  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65228030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65226741-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال دیدمت   دیدمت - - utm -pars  gate 800FGSutm -pars  gate 800FGS هاگتسدکی   هاگتسدکی هلاسکی   هلاسکی ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5748875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس یارب  افگم  تکرش  هب  طوبرم  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  تاعالطا  هب  دازآ  یسرتسد  راشتنا و  هناماس  هعسوت  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1401

1101000017000093 زاین :  هرامش 
یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

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

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

لاس 1401 یارب  افگم  تکرش  هب  طوبرم  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  تاعالطا  هب  دازآ  یسرتسد  راشتنا و  هناماس  هعسوت  ینابیتشپ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33966100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاس لاس یارب   یارب افگم   افگم تکرش   تکرش هبهب   طوبرم   طوبرم یمالسا   یمالسا داشرا   داشرا وو   گنهرف   گنهرف ترازو   ترازو تاعالطا   تاعالطا هبهب   دازآ   دازآ یسرتسد   یسرتسد وو   راشتنا   راشتنا هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
140 1140 1

1919

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5748933 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه یرادنامرف  یرادناتسا و  هعومجم  رد  هدافتسا  تهج  شیوداپ  سوریو  یتنآ  هخسن  سنسیال 1100  دیدمت  یناسرزورب و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000274000009 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

نما یرازفا  مرن  هدنزاس  عجرم  زادرپ  نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1   Corporate هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
زادرپ

ددع 1100 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دینک تکرش  طیارش  قبط  دوش و  هعلاطم  لماک  تسویپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ ماجنا  یروضح  تروصب  ینابیتشپ  دشاب و  هتشاد  نامرک  رد  هدنیامن  دیاب  امتح  هدننک  تکرش 

نامرک 31282000-32222222 یرادناتسا  - 09139417592 باهش مناخراکرس  لاوس  هنوگ  ره  تهج  سامت  نفلت 

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

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

32232153-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ هخسن   هخسن   1 1001 100 سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت وو   یناسرزورب   یناسرزورب ناونع : : ناونع 2020
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نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5749006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش لیمکت  مرف  یراذگراب  دنربرکذ و  هباشم ، یباختنا  یالاک  دک.تسویپ  تاصخشم  قبط  انرب  رازفا  مرن  دیدج  سنسیال  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا

1101001406000071 زاین :  هرامش 
نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/11 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هنوگره تخادرپ  هدوب و  هدنشورف  هدهع  هب  یا  هقطنم  قرب  تکرش  رابنا  هب  الاک  لیوحت  ات...و  لمح  هنیزه  هنوگرهو  قرب  تکرش  رابناالاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفریذپ دهاوخ  تروص  رابنا  دیسر  رودص  دیئات و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  یهجو 30 

7614653143 یتسپ :  دک  سدقم ،  عافد  هزوم  یوربور  روپسابع - دیهش  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32738002-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32738032-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش لیمکت   لیمکت مرف   مرف یراذگراب   یراذگراب وو   دنربرکذ   دنربرکذ هباشم ، ، هباشم یباختنا   یباختنا یالاک   یالاک دک.تسویپ   دک.تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط انرب   انرب رازفا   رازفا مرن   مرن دیدج   دیدج سنسیال   سنسیال ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع
.تسیمازلا .تسیمازلا

2 12 1
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یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5749120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس یارب  بونج  هکبش  ناهام  تکرش  هب  طوبرم  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  باتک  دیرخ  هناماس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1401

1101000017000095 زاین :  هرامش 
یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

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

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

لاس 1401 یارب  بونج  هکبش  ناهام  تکرش  هب  طوبرم  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  باتک  دیرخ  هناماس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33966100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جدننس هقطنم 1  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5749162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا ) .تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  امیسوادص  تشادهب  زکرم  تهج  طبترم  یاه  هناماسو  یکینورتکلا  یسیون  هخسن  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا 

1101001554000227 زاین :  هرامش 
جدننس هقطنم 1  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناگدنهد طابترا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  هنایار  ناگدنهد  طابترا  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  هتسب 1  وگاوه  ناونع  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هنایار

ددع 1 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا.ددرگ  تسویپ  تمیق  داهنشیپ  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6614784951 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم  یرادرهش  - رویرهش نابایخ 17  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33164392-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33156445-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باتک باتک دیرخ   دیرخ هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2222

امیسوادص امیسوادص تشادهب   تشادهب زکرم   زکرم تهج   تهج طبترم   طبترم یاه   یاه هناماسو   هناماسو یکینورتکلا   یکینورتکلا یسیون   یسیون هخسن   هخسن رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2323
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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 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

5749403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسکی سنسیال  اب  سوفوس  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092476000017 زاین :  هرامش 

یکشزپ یاه  تیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یرشع ینثا  لیلج  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GLX-5002 ایوگ لاتیجید  نفلت  زکرم  متسیس  دربراک   E1 PRI لاتیجید تراک  الاک :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 & Sophos XGS 2100 Appliance with Webserver Protection & Standard License incl. Network Protection :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
Web Protection for One Year

رتشیب تاعالطا  تهج  تسویپ  تسیل 
09189586330

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

هلاسکی هلاسکی سنسیال   سنسیال اباب   سوفوس   سوفوس لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 2424
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5749463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلم و تارابتعا  لحم  زا  یجراخ  یلخاد و  یطیحم  یا و  هناسر  تاغیلبت  یرگشدرگ  تعنص  هعسوت  یدربهار و  یراذگ  تسایس  همانرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدقن تروص  هب 

1101004172000100 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915957913 یتسپ :  دک  ع ، )  ) بلاط یبا  نب  یلع  راولب  هاگدورف -  نادیم  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33687197-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33687200-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5749478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب یصصخت  لاوس  هنوگ  ره  نتشاد  نتشاد  تروص  رد  تسا -  هدیدرگ  تسویپ  تاصخشم  ینامزاس -  یرامعم  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرف لصاح  سامت  فابشرف 09143014565  سدنهم 

1101005290000173 زاین :  هرامش 
زیربت قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم یقلت  لطاب  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  تسیمازلا  یتسویپ  کرادم  یراذگراب  ندومن و  روهمم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5157694374 یتسپ :  دک  نارطق ،  لوا  - یماظن نابایخ  - رصعیلو یوک  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33294805-041  ، 33328946-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33328950-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یجراخ یجراخ وو   یلخاد   یلخاد یطیحم   یطیحم وو   یایا   هناسر   هناسر تاغیلبت   تاغیلبت یرگشدرگ   یرگشدرگ تعنص   تعنص هعسوت   هعسوت وو   یدربهار   یدربهار یراذگ   یراذگ تسایس   تسایس همانرب   همانرب ناونع : : ناونع 2525

یرامعم یرامعم رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5749515 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(RFP هیهت  ) یناسنا عبانم  رد  زوجم  یاراد  یاه  تکرش  تامدخ  زا  یدنم  هرهب  ناوخارف  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000178 زاین :  هرامش 

ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدیرم 27872240 مناخرتشیب  تاعالطا  - ههامکی هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 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 : 

22029811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22010495-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

5749699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ناینب  بو  لاوریاف  هاگتسد  ود  نیالنآ  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001018000180 زاین :  هرامش 
ندعم تعنص و  کناب  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
سنسیال 2 دادعت : 

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

رتشیب 27871140 تاعالطا  - اواف دحاو  دیئات  زا  سپ  ههامکی  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 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 : 

22029811-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22010495-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( RFPRFP  هیهت هیهت  ) ) یناسنا یناسنا عبانم   عبانم ردرد   زوجم   زوجم یاراد   یاراد یاه   یاه تکرش   تکرش تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2727

بوبو لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد ودود   نیالنآ   نیالنآ سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

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

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

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

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

5749708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ون یشیک  یروآون  زکرم  تیاس  بو  یزادنا  هار  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095360000007 زاین :  هرامش 

شیک سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

شیک هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تعاس 9 رد  شوپهایس 09347687344  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  یگنهامه و  تهج  ون  یشیک  یروآون  زکرم  تیاس  بو  یزادنا  هار  یحارط و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلا 13

1417633644 یتسپ :  دک  کالپ 276 ،  راولب -  امنیس  بنج  رذآ -  نابایخ 16  عطاقت  زرواشک -  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88963953-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88964130-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروآون یروآون زکرم   زکرم تیاس   تیاس بوبو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 2929

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5749711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زودنیو و تهج  طخرب  ریغ  یراک  هاگتسیا  سنسیال  30 طخرب ، سنسیال  لماش 450 شیوداپ  سوریو  یتنآ  هلاس  کی  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابیتشپ یتیریدم و  لنپ  هارمه  هب  سکونیل  تهج  سنسیال  15

1101003162000121 زاین :  هرامش 
روشک یرادرب  هشقن  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هخسن 1 دادعت : 

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

.تسا یمازلا  هناماس  رد  تسویپ  تروصب  روتکاف  شیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تاعالطا یروانف  تیریدم  طسوت  تامدخ  / الاک دات 

ییوگخساپ تهج  نفلت 63182416  هرامش 
یباسحیذ قیرط  زا  تخادرپ 

1387835861 یتسپ :  دک  جارعم ،  راولب  یدازآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66071001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66071043-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ هلاس   هلاس کیکی   سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3030

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5749938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا ناربراک  گال  هریخذ  تنرتنیا و  هب  ناربراک  یسرتسد  تیریدم  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000274000010 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

بو یاههاگرد ) ) یاهلاتروپ طوبرم ،  یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  شزادرپ و  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دیهد خساپ  زاین  هب  طیارش  قبط  دوش و  هعلاطم  لماک  تسویپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  ینابیتشپ  تهج  نامرک  ناتسا  رد  هدنیامن  امتح  هدننک  تکرش 

.دامن لصاح  سامت  هانپ 31282442 و 09134417196  رایرهش  یاقآ  راکرس  اب  لاوس  هنوگره  تهج 

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

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

32232153-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا ناربراک   ناربراک گالگال   هریخذ   هریخذ وو   تنرتنیا   تنرتنیا هبهب   ناربراک   ناربراک یسرتسد   یسرتسد تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3131

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5750035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ یاراد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060025000014 زاین :  هرامش 

تیالو هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایناریا رالاس  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  رالاس  شناد  هدنزاس  عجرم  باق   cd عون یتسردنت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

نایناریا رالاس  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  رالاس  شناد  هدنزاس  عجرم   Sit and rich003 لدم ولج  هب  هنت  یریذپ  فاطعنا  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
نایناریا رالاس  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  رالاس  شناد  هدنزاس  عجرم   Pk01 لدم ییاداناک  هلپ  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نایناریا رالاس  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  رالاس  شناد  هدنزاس  عجرم   Hand grip0085 لدم هجنپ  تسد و  تردق  یریگ  هزادنا  جنسورین  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
نایناریا رالاس  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  رالاس  شناد  هدنزاس  عجرم   FMS لدم یشزرو  یریگ  هزادنا  هاگتسد  الاک :  مان 

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

نایناریا رالاس  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  رالاس  شناد  هدنزاس  عجرم   Dsiak3 لدم یرتموپورتنآ  لماک  تیک  یشزرو  روزیلانآ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09151984335 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9917638733 یتسپ :  دک  تیالو ،  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  یدارم ،  دیهش  هارگرزب  رتمولیک 5  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31251200-054  ، 37211279-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37211279-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریگ یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد -- ییاداناک ییاداناک هلپ   هلپ یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد ولج - - ولج هبهب   هنت   هنت یریذپ   یریذپ فاطعنا   فاطعنا یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا هاگتسد   هاگتسد یتسردنت - - یتسردنت رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع
یشزرو یشزرو

3232
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ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5750062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  RFP حرش هب  یتادراو  یتارداص و  یاهزوجم  رودص  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  ، یحارط زاب  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003001000056 زاین :  هرامش 

ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/07/19 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09125650487 یگنهامه سامت  هرامش.دوش  تقد  هدش  تسویپ   RFP رد هدننک  تکرش  یاه  تکرش  هک  ییاهزوجم  تامدخ و  حرش  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435694561 یتسپ :  دک  ناریا ،  درادناتسا  یلم  نامزاس  کالپ 1294 - رافناف - کراپ  بنج  یبرغ -  بونج  علض  کنو - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32800679-026  ، 88879461-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32823705-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5750099 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طوبرم یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  درکلمع  یصاصتخا  یمومع و  یاه  صخاش  یبایزرا  رازفا  مرن  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1401 یارب  سراپ  انسی  تکرش  هب 

1101000017000096 زاین :  هرامش 
یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

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

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

انسی تکرش  هب  طوبرم  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  درکلمع  یصاصتخا  یمومع و  یاه  صخاش  یبایزرا  رازفا  مرن  ینابیتشپ  یرادهگن و  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاس 1401 یارب  سراپ 

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

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

33966100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتادراو یتادراو وو   یتارداص   یتارداص یاهزوجم   یاهزوجم رودص   رودص هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ،، یحارط یحارط زاب   زاب هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3333

درکلمع درکلمع یصاصتخا   یصاصتخا وو   یمومع   یمومع یاه   یاه صخاش   صخاش یبایزرا   یبایزرا رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3434
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5748334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

flame scanner تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863000943 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناکیتراپ تعنص  دنهس  هدننک  هضرع  عجرم   PARTIKAN FLAME SCANNER یتراجت مان   UV لدم شفنبارف  هلعش  زاسراکشآ  الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3311-083  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

flame scannerflame scanner ناونع : : ناونع 3535
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زربلا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  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 13 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5749165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ مالعتسا  گرب  ینف و  تاصخشم  اب  قباطم  پیت 10  ساب  یفورپ  لباک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005186000173 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
(. یمازلا  ) .ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  هدنشورف  طسوت  تسیاب  یم  هک  تسویپ  مالعتسا  گرب  ینف و  تاصخشم  اب  قباطم  الاک  لیوحت  - 

هیفصت یاه  تیلاعف  بالضاف و  دنامسپ ، تیریدم  یناسر ؛ بآ  الاک :  هورگ 
رتم  2,000 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  مرف  هب  یهد  تمیق  تهج  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوب دهاوخ  هام  رثکادح 3  رابنا  دیسر  رودص  تراپ و  ره  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  - 2

3158846869 یتسپ :  دک  اروش ،  رذگریز  یادتبا  نارمچ -  دیهش  راولب  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34408331-026  ، 32117000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32117146-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1010 پیت   پیت ساب   ساب یفورپ   یفورپ لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5749569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روفلوس یزاسدماج  حیکپ  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000162 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   LAD8N11 لدم روتکاتنک  دربراک  یکمک  کولب  الاک :  مان 

تس 4 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیوهت نارمع  یتراجت  مان   OACF لدم تیلپ  نیف  ژوفیرتناس و  نف  اب  همست  یلوپ و  تردق  لاقتنا  ییاوه  روسنادنک  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
رتسگ هشیدنا  تراجت  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   ROLLER CHAIN یتراجت مان   3M-2-140 لدم  m 3 زیاس یدالوف  یتعنص  یکتلغ  یلاصتا  ریجنز  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

رس یتآ  هدننک  هضرع  عجرم   CADOPPI یتراجت مان   bar 25 راشف بالضاف  یاه  هکبش  یوشتسش  صوصخم  دربراک   in 4 زیاس  PVC شنار گنلیش  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نامود حطس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CTN-GH لدم  KSB یتعنص پمپ  هعطق  تفش  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاه  لیاف  قباطم  اقیقد  تسیاب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپ  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  هیولسع  رد  یبونج  سراپ  رابنا  ات  الاک  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315109-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روفلوس روفلوس یزاسدماج   یزاسدماج حیکپ   حیکپ تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 3737

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

5750070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  قبط  دیرخ  تسا  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001234000053 زاین :  هرامش 

(1  ) قرش لامش  نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تراجت ناس  لیگ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DT-182 لدم لاتیجید  رتم  یتلوم  الاک :  مان 

هاگتسد 33 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  روتکاف  شیپ  رابنا  هب  الاک  لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  هیوست 100  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  تسا  هباشم  دک   :: 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لاتیجید لاتیجید رتم   رتم یتلوم   یتلوم ناونع : : ناونع 3838

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5748805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش یاهنامتخاس  رب  بآ  تشن  روسنس  قیرح و  مالعا  یارجا  رب  تراظن  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001025000104 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تکرش رظان  رظن  قبط  تکرش  یاهنامتخاس  رب  بآ  تشن  روسنس  قیرح و  مالعا  یارجا  رب  تراظن  یحارط و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  یدمحم  یلو  سدنهم  هرامش 09123159688  اب  یگنهامه  هنوگره  تهج  دشاب .  یم  یمازلا  دیدزاب 

1415615453 یتسپ :  دک  هلال ،  لته  یوربور  باجح - خ  یمطاف - رتکد  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8175-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88952163-021 :: 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

ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   :: 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 15 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5749119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا روتکاف  شیپ  - هدننک نیمات  هدهع  هب  لمح   - هنیزه - تسویپ هب  ینف  تاصخشم  - هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092410000854 زاین :  هرامش 

ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایوپ کینورتکلا  تسلا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایوپ  کینورتکلا  تسلا  هدنزاس  عجرم   FK830M لدم رطخ  مالعا  یاه  متسیس  یروپیش  وگدنلب  الاک :  مان 

ALAST یتراجت مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/07/15 زاین :  خیرات 
باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناروشرز ،  یالط  یندعم   عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش   7 کالپ 5 -  شزاس  نادیهش  هچوک  رصعیلو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1593856913

45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: 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

تکرش تکرش یاهنامتخاس   یاهنامتخاس ربرب   بآبآ   تشن   تشن روسنس   روسنس وو   قیرح   قیرح مالعا   مالعا یارجا   یارجا ربرب   تراظن   تراظن وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 3939

رطخ رطخ مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یروپیش   یروپیش وگدنلب   وگدنلب ناونع : : ناونع 4040

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

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

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

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

5749224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  متسیس  هب  لاصتا  تیلباق  هب ALARM و  زهجم  ناپورپ  * دیسکونوم هراک  روسنس 2   / تسا هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000539 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V 24 ژاتلو  AMD-24 لدم قیرح  مالعا  دربراک  یترارح  یدود و  روسنس  یتلوم  روتکتد  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تساوخرد و اب  یلاسرا  سانجا  تریاغم  تروص  رد  / .دوش یم  لطاب  تمیق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  لاسرا  لیمکت و  هناماس  یاهب  شسرپ  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/ دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هیلخت  لمح و  هیارک  / دشاب یم  یرادا  تعاس  ردرابنا  برد  لیوحت  / دوش یم  هداد  تدوع  سانجا  رظان  دات  مدع 

 : 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

35911741-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: 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

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

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

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

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

5749571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم  GT10B لدم  SGT600 یزاگ یاه  نیبروت   Flame Detector دیدج یحارط  هب  طوبرم  یاهورکسا  جنلف و  ویلسا و  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف 

1101093498005309 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تسویپ لیاف  قباطم   GT10B لدم  SGT600 یزاگ یاه  نیبروت   Flame Detector دیدج یحارط  هب  طوبرم  یاهورکسا  جنلف و  ویلسا و  تخاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31316193-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس هبهب   لاصتا   لاصتا تیلباق   تیلباق وو     ALARMALARM  هبهب زهجم   زهجم ناپورپ   ناپورپ ** دیسکونوم دیسکونوم هراک   هراک   22 روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 4141

GT10BGT10B لدم   لدم   SGT600SGT600 یزاگ   یزاگ یاه   یاه نیبروت   نیبروت   Flame DetectorFlame Detector  دیدج دیدج یحارط   یحارط هبهب   طوبرم   طوبرم یاهورکسا   یاهورکسا وو   جنلف   جنلف وو   ویلسا   ویلسا تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هبعش 25  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5749709 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب نامتخاس  لخاد  هب  نابایخ  زا  یناشن  شتآ  باعشنا  لاصتا  نارهت و  هبعش 25  دنبرود  قیرح و  افطا  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  یروضح  دیدز 

1101090387000027 زاین :  هرامش 
نارهت جنپ  تسیب و  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هقبط 6 دادعت : 

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

یمازلا یروضح  دیدزاب  نامتخاس  لخاد  هب  نابایخ  زا  یناشن  شتآ  باعشنا  لاصتا  نارهت و  هبعش 25  دنبرود  قیرح و  افطا  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  دشاب  یم 

1998843111 یتسپ :  دک  شبن 11 ،  یرادرهش  راولب  ورس  راولب  دابا  تداعس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22117971-021  ، 22374704-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22365975-021 :: 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

نامتخاس نامتخاس لخاد   لخاد هبهب   نابایخ   نابایخ زازا   یناشن   یناشن شتآ   شتآ باعشنا   باعشنا لاصتا   لاصتا وو   هبعش   هبعش دنبرود   دنبرود وو   قیرح   قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 4343
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5749967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  ردوپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288002806 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناهاپس شات  نمیا   kg 25 ینلیتا یلپ  هکشب  میساتپ  تانبرکیب  قیرح  ءافطا  ردوپ  الاک :  مان 

هکشب 50 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یهاگشیامزآ  هیدات  هب  طونم  باسحتروص  تخادرپ 

.تسا ینادیم  تست  هیدات  هب  طونم  یزاسراک  بونج  زیختفن  قطانم  یلم  تکرش  هب  شورف  هقباس  دوجو  مدع  تروصرد 
.دوش هعلاطم  تسویپ  لیاف 

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

09169118-061341  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: 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

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

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

14012320 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5750055 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/13 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاقلعتم هیلک  هارمهب   kidde کرام هدنکم  روتکتد  ناونع : 

14012320 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا ردوپ   ردوپ ناونع : : ناونع 4444

تاقلعتم تاقلعتم هیلک   هیلک هارمهب   هارمهب   k iddek idde کرام   کرام هدنکم   هدنکم روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 4545
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دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5750082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا   esser کرام بایزاگ  متسیس  / 0146026 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ 

1101093202000639 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بان بآ  هدولاش  هدننک  هضرع  عجرم   mis لدم رلک  زاگ  بای  تشن  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
زستآ ایرآ  نامتخاس  نویساموتا  هدننک  هضرع  عجرم   HK یتراجت مان   CDT2000-RH-D لدم کینبرک  زاگ  رتماراپ  یتلوم  روسنس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

زستآ ایرآ  نامتخاس  نویساموتا  هدننک  هضرع  عجرم   HK یتراجت مان   CDT2000-1R-RH-D لدم کینبرک  زاگ  رتماراپ  یتلوم  روسنس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
زستآ ایرآ  نامتخاس  نویساموتا  هدننک  هضرع  عجرم   HK یتراجت مان   CDT-MOD-2000-1R-RH-D لدم کینبرک  زاگ  رتماراپ  یتلوم  روسنس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132305-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5748334flame scanner(29 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  3232   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کینبرک کینبرک زاگ   زاگ رتماراپ   رتماراپ یتلوم   یتلوم روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 4646
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5748545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هکبش  یرتویپماک و  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
...و بآریز  تاریمعت  تهج   AccessPoint لانرتسکا و یرون  ویارد  پات -  پل  یرتاب  - 

1101093631003089 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رهم اتسیا  زارت  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ASUS K50/A32 لدم هارمه  هنایار  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32943736-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5748621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AccessPointAccessPoint وو   لانرتسکا   لانرتسکا یرون   یرون ویارد   ویارد پات -  -  پات بلبل   یرتاب   یرتاب هکبش - - - - هکبش وو   یرتویپماک   یرتویپماک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 4747

تکوس تکوس ،، ددع ددع 1010 نوکیلسریمخ نوکیلسریمخ تسد ، ، تسد کیکی   یایا   هراتسو   هراتسو نلآ   نلآ راچآ   راچآ تستس   ،، زیاس زیاس ودرد   ودرد کیراب   کیراب مدمد   وو   تسدربنا   تسدربنا ،، تسد تسد کیکی   یتشوگ   یتشوگ چیپ   چیپ تستس   ناونع : : ناونع
kvmkvm  چیئوسو چیئوسو سیکرواپ   سیکرواپ لباک   لباک ،، rj45cat6rj45cat6 هکبش هکبش تکوس   تکوس ،،catcat هکبش هکبش

4848

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

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

زا 112 ھحفص 38 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zynvszy6utq2x?user=37505&ntc=5748545
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5748545?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تکوس ، ددع 10 نوکیلسریمخ تسد ، کی  یا  هراتسو  نلآ  راچآ  تس  ، زیاس ودرد  کیراب  مد  تسدربنا و  ، تسد کی  یتشوگ  چیپ  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
kvm چیئوسو سیکرواپ  لباک  ،rj45cat6 هکبش تکوس  ،cat هکبش

1101003523000709 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP212EL لدم تروپ  هکبش 2   KVM چیئوس الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/13 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL36BO03 لدم  m 1 لوط  FSTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/07/13 زاین :  خیرات 

هسراپ قرب  زیهجت  ورین  هدننک  هضرع  عجرم   NTBP یتراجت مان  یمرگولیک  نتراک  نوکیلیس  ریمخ  الاک :  مان 
مرگولیک 10 دادعت : 

1401/07/13 زاین :  خیرات 
دیمح دیهان  هدننک  هضرع  عجرم   FOX یتراجت مان   FL0104 لدم  in 6 زیاس یزلف  کیراب  مد  الاک :  مان 

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

یدهم رازبا  ینابیتشپ  نیمات و  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  لدم 0204  هاتوک  یا  هراتس  راچآ  یا  هکت  رازبا 9  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/07/13 زاین :  خیرات 
یفیلخ نامیا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ISHI TOOLS یتراجت مان   HQA-0008 لدم  T نلآ راچآ  رازبا  تس  الاک :  مان 

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

ناریا هواس  یکیرتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  رتویپماک  هیذغت  عبنم   mm^2 0/5 لباک الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/13 زاین :  خیرات 
ایسآ رون  امن  هدننک  هضرع  عجرم  راتسا  یلاه  یتراجت  مان   AN601 دک وسراهچ  وسود و  یتشوگ  چیپ  رازبا  تس  الاک :  مان 

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

رهم ناهج  نارایزام  هدننک  هضرع  عجرم  لاتوت   in 8 زیاس یدالوف 510  سنج  یتسد  تسدربنا  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/13 زاین :  خیرات 
ارف هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان   SFTP لدم  CAT 6 راددلیش هکبش  تکوس  الاک :  مان 

نازرو ایوپ  هداد 
ددع 100 دادعت : 

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

دشابیم رظندم  زاین  یلک  حرش  نتم  هباشم و  هدش  لاعف  یاهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگراب  رازاب  کی  هجرد  یاهدنرب  زا  اهالاک 

3136953181 یتسپ :  دک  دنولا ،  نامتخاس  ردام  نادیم  هب  هدیسرن  زومآ  شناد  راولب  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32745312-026  ، 33265112-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33265112-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب 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

5748878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  قبط  هعبات ) هاگتسیا  زکرم و 3  رد   ) مرالآ هدننک  عمج  هاگتسد  هعومجم  یزادنا 4  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001193 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 4 دادعت : 

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

سدنهم یاقآ  نفلت 09191452075  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج   . دشاب یم  یمازلا  تکرش  یراک  هموزر  یمسر و  همانزور  همانساسا ،  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  یشیاشخب 

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

33363800-024  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ون نارهت  هبعش  تیریدم  ناریا  همیب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5748926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hp pro m402dn هکبش تحت  رتنیرپ  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001624000002 زاین :  هرامش 

ون نارهت  هبعش  تیریدم  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
hp pro m402dn هکبش تحت  رتنیرپ  هاگتسد  کی  - 

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

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

 . ربتعم همان  تنامض  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1644818511 یتسپ :  دک  کالپ 775 ،  ییاوه   یورین  یرتم  یس  زادعب  دنوامد  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86713155-021  ، 77250001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77812384-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرالآ مرالآ هدننک   هدننک عمج   عمج هاگتسد   هاگتسد هعومجم   هعومجم   44 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4949

hp pro m402dnhp pro m402dn هکبش   هکبش تحت   تحت رتنیرپ   رتنیرپ هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 5050
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دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5748983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DHCP-DNSSERVER-ACTIVEDIRECTORY یاه سیورس  یزادنا  هار  بصن  تنرتنیا -  هکبش  یزاسادج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش رد  یتینما  یاه  یسیلاپ  لامعا  تنرتنیا و  یاه HIS و  هکبش  یزاسادج 

1101030094000657 زاین :  هرامش 
دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
تازیهجت 1 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیال مادک 2  ره  هک  یزکرم  رورس  هب  دحاو  یشک 17  لباک  یدمحم 09177419050 /  دمص  یاقآ  ناتسرامیب   IT لوئسم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591794857 یتسپ :  دک  یرظتنم ،  دیهش  جوسای خ  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33221814-074  ، 33224721-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاه یاه هکبش   هکبش یزاسادج   یزاسادج   DHCP-DNSSERVER-ACTIVEDIRECTORYDHCP-DNSSERVER-ACTIVEDIRECTORY یاه   یاه سیورس   سیورس یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن تنرتنیا -  -  تنرتنیا هکبش   هکبش یزاسادج   یزاسادج ناونع : : ناونع
هکبش هکبش ردرد   یتینما   یتینما یاه   یاه یسیلاپ   یسیلاپ لامعا   لامعا وو   تنرتنیا   تنرتنیا وو     HISHIS

5151
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5748989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امرفراک رظان و  تارظن  تسویپ و  لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  ریالم   PC زکرم رد  یطابترا  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001195 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

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

دوش تسویپ  نکسا و  ، اضما ، رهم ، لیمکت هدوزفا  شزرا  هبساحم  نودب  تمیق  مالعا  لودج  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  لبق  لصف  هدوزفا  شزرا  همانراهظا  میلست  مرف  هدوزفا و  شزرا  تیوضع  یهاوگ  - 2

ددرگ یم  یفرعم  یعامتجا  نیمات  هب  باسحاصافم  ذخا  تهج  هدوب و  یتامدخ  تیلاعف  نیا  - 3

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

38271110-081  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیردیح تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5749037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط   ) هکبش ویسپ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004688000118 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ مرف  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم سانشراک  دات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  هام  کی  تخادرپ  هدنشورف ) اب  هیارک   ) لحم رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9516915169 یتسپ :  دک  ینرق 1 ،  ینرق -  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52228021-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امرفراک امرفراک وو   رظان   رظان تارظن   تارظن وو   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ریالم   ریالم   PCPC  زکرم زکرم ردرد   یطابترا   یطابترا تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5252

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط  ) ) هکبش هکبش ویسپ   ویسپ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5353
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ناجنز ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5749232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط   UTM یرازفا تخس  لاوریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001152000046 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه رازفا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FTNT یتراجت مان   FG310B لدم هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف سامت  ییاباب  یاقآ  هرامش 09125425797  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد  تسویپ  تسیل  قبط   UTM یرازفا تخس  لاوریاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4516937344 یتسپ :  دک  مثیم ،  کراپ  یوربور  ناتسرنه  نادیم  زا  رتالاب  رهشمرخ  نابایخ  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33770023-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33773300-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  زاگ  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 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

5749261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیا ریغ  رد  ددرگ  همیمض  لیمکت  زا  سپ  تسویپ  تمیق  مالعتسا  مرف  دشاب -  یم  یروص  دکناریا  تسویپ –  لیاف  اب  قباطم  یرون  ربیف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تروص 

1101001402000202 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تکرش هدنزاس  عجرم  یرتم  هرقرق   PE شکور سنج  روک  زیاس 72  سیلیس  یداه  سنج   OBUC-SM 12x6 دک  SM ربیف اب  کشخ  یکاخ  یتارباخم  یرون  ربیف  الاک :  مان 
یدنق دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یدنق  دیهش  یتارباخم  یاهلباک 

رتم 8000 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149779451 یتسپ :  دک  کالپ ،  - یلامش یناقلاط  راولب  - یناقلاط نادیم  - یرادا کرهش  - جرک رهش  - زربلا سردآ  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34187000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520858-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط   UTMUTM  یرازفا یرازفا تخس   تخس لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 5454

نیا نیا ریغ   ریغ ردرد   ددرگ   ددرگ همیمض   همیمض لیمکت   لیمکت زازا   سپسپ   تسویپ   تسویپ تمیق   تمیق مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف دشاب -  -  دشاب یمیم   یروص   یروص دکناریا   دکناریا تسویپ  –   تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم یرون   یرون ربیف   ربیف ناونع : : ناونع
.دوش .دوش یمن   یمن هداد   هداد رثا   رثا بیترت   بیترت تروص   تروص

5555
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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5749362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  حرش  قبط  ریجنز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
". تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  "

1101093984000917 زاین :  هرامش 
نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نامرآ نازاس  قاری  هدننک  هضرع  عجرم   OPGW AND ADSS TENSION STRING یتراجت مان   9x18 mm زیاس یششک  لدم  یرون  ربیف  ریجنز  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

.ددرگ  لصاح  سامت  یربارت ) هرادا  هدنیامن   ) ییازخ سدنهم  اب  یرادا  تعاس  رد  ینف  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیابوم 09169762778

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  هنومن  تست  ینف و  یسرزاب  یاه  هنیزه  هیلک 

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

43122355-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یششک یششک لدم   لدم یرون   یرون ربیف   ربیف ریجنز   ریجنز دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656
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دزی ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5749479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاسلج نلاس  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003236000015 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناروکد هدننک  هضرع  عجرم  امه  لدم   cm 80 عافترا  400x160 cm زیاس لوسنک  اب  هرفن  سنارفنک 14  زیم  تس  الاک :  مان 

تس 15 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

لدم 29472 ناریا  کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC هدنزاس عجرم  کیتاموتا  دیلک  کیتاموتا  رلرتنک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
متفه رنه  روآ  ون  هیارآ  امیس  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SA-SANDT لدم رتائت  یفمآ  شیامه و  نلاس  یریوصت  یتوص و  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  الاک :  مان 

متفه رنه  روآ  ون  هیارآ  امیس  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HOSSONI هدنزاس عجرم   HOSSONI یتراجت مان   TDGC 2-5 لدم  W 5000 ناوت  AC لاتیجید هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

کینورتکلا اکرآ  کین  نایار 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

ددرگ همیمض  روتکاف  نمضرد  دشاب  یم  تسویپ  تسیل  دیرخ  کالم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8915643131 یتسپ :  دک  یزاسرهش ،  نکسم  نابایخ  یناشاک -  نابایخ  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38249561-035  ، 36236196-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230093-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاسلج تاسلج نلاس   نلاس متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5757
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یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5749483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنیالک نیت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001038000100 زاین :  هرامش 

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

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

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

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

86712140: یرباج سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712123 و  یرورسم : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

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

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

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیک سیدرپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5749524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت هاگشناد  شیک  یللملا  نیب  سیدرپ  تنارتنیا  تنرتنیا و  دناب  یانهپ  یرادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095360000006 زاین :  هرامش 

شیک سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

شیک هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رویرهش 1401 زا  لاسکی  تدم  هب  تنرتنیا  دناب  یانهپ  یرادیرخ  تهج  شیک  سیدرپ  تنارتنیا  تنرتنیا و  دناب  یانهپ  سیورس  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417633644 یتسپ :  دک  کالپ 276 ،  راولب -  امنیس  بنج  رذآ -  نابایخ 16  عطاقت  زرواشک -  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88963953-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88964130-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنیالک تنیالک نیت   نیت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

تنارتنیا تنارتنیا وو   تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 5959
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شیک سیدرپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5749570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت هاگشناد  شیک  یللملا  نیب  سیدرپ  تنارتنیا  تنرتنیا و  دناب  یانهپ  یرادیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095360000005 زاین :  هرامش 

شیک سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

شیک هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تدم هب  تنرتنیا  دناب  یانهپ  یرادیرخ  تهج  یراج  لاس  هام  رویرهش  یادتبا  زا  شیک  سیدرپ  تنارتنیا  تنرتنیا و  دناب  یانهپ  سیورس  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاسکی

1417633644 یتسپ :  دک  کالپ 276 ،  راولب -  امنیس  بنج  رذآ -  نابایخ 16  عطاقت  زرواشک -  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88963953-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88964130-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5749620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000968 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
متسیس ایاپ  هدننک  هضرع  عجرم   pro لدم  cm 80 قمع  U 44 عافترا هداتسیا  کر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/17 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  هناگادج  تروصب  یلام  ینف و  داهنشیپ  یراذگراب.دشابیم  زاین  دروم  تسویپ  لیاف  قباطم  الاک  هدش و  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هلاس  یتناراگ 1 یاراد 

یلیلخ.دوش هتفرگ  سامت  هرامش 071-32138680  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد 

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

32138680-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت نارهت هاگشناد   هاگشناد شیک   شیک یللملا   یللملا نیب   نیب سیدرپ   سیدرپ تنارتنیا   تنارتنیا وو   تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 6060

cmcm  8080 قمع   قمع   UU  4444  عافترا عافترا هداتسیا   هداتسیا کرکر   ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5749667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون  ربیف  درک  چپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
**** یلخاد دیلوت  ****

06153183711
1101092179000850 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DSL35ERO07 لدم  m 2 لوط  FSTP CAT.5e دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

F.C.C.C یتراجت مان  لگیپ  هب   OLP لاصتا دربراک  یرون  ربیف  لباک  عون  لوط  دقاف   FC-SC یاه روتکناک  اب  یکت  یرون  ربیف  درک  چپ  رپماج  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
F.C.C.C یتراجت مان  لگیپ  هب   OLP لاصتا دربراک  یرون  ربیف  لباک  عون  لوط  دقاف   FC-FC یاه روتکناک  اب  یکت  یرون  ربیف  درک  چپ  رپماج  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مارتحا مالس و  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن مادقا  تسویپ  ساسارب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  -1

 ( یمازلا  ) دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  - 2
.دشاب یم  رهشمرخ  نادابآ و  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا  -3

.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ  -4

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف درک   درک چپچپ   ناونع : : ناونع 6262

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5749755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  هذیا -  رد  یرونربیف  یکاخ  یلاناک و  یشکلباک  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001204 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هذیا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرونربیف یرونربیف یکاخ   یکاخ وو   یلاناک   یلاناک یشکلباک   یشکلباک تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5749860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  ( تسیل  اب  قباطم  هکبش  تروپ  هارمه  هب  لایسکاوک  هب  یرون  ربیف  لدبم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000779 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
ریوصت نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   ODIN یتراجت مان   OD-SM5104-ST لدم  RS485 یاتید اب  ربیف  هب  ویدیو  لاناک  راهچ  هدنریگ  هدنتسرف و  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تسویپ  تسیل  اب  قباطم  مالقا ,  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  ظاحل  زا  دیاب  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  .دنشاب  ( تفن  ترازو  تسارح  نامزاس  دیئات  دروم  دیاب  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش 

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

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

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تروپ   تروپ هارمه   هارمه هبهب   لایسکاوک   لایسکاوک هبهب   یرون   یرون ربیف   ربیف لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: 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 11 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5750114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ ءاضما  رهم و  ناگدننک  تکرش  طسوت  تسویپ  تادنتسم  یمامت  دیاب  درکرهش 2 - یرادرهش  لحم  رد  لیوحت  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093707000014 زاین :  هرامش 

درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 16  هتسب   m 2 لوط  60x45 mm زیاس  cm 6 یلخاد رطق   PVC سنج رادرایش  تکاد  الاک :  مان 

هتسب 6 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

شیدناارف راپسب  راشبآ  هدننک  هضرع  عجرم  بآ  روتنک  دربراک   cm 30 زیاس یندچ  رد  اب  یرمیلپ  هچراپکی  هچضوح  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
MMC یتراجت مان  یا  هقلح  هتسب 1   LSZH شکور سنج   m 1000 لوط  INTEX249125 لدم یجراخ  یلخاد و  دم  لگنیس  روک  یرونربیف 24  هکبش  لباک  الاک :  مان 

طابترا جوم  ایدم  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   MMC هدنزاس عجرم 
هقلح ( لور )3 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ ءاضما  رهم و  ناگدننک  تکرش  طسوت  تسویپ  تادنتسم  یمامت  دیاب  - - درکرهش 2 یرادرهش  لحم  رد  لیوحت  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816954964 یتسپ :  دک  مود ،  هقبط  هلال -  نامتخاس  یسودرف - ریصن و  هجاوخ  نابایخ  عطاقت  - درکرهش درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32274002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273150-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یندچ یندچ ردرد   اباب   یرمیلپ   یرمیلپ هچراپکی   هچراپکی هچضوح   هچضوح یرون -  -  یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش لباک   لباک راد -  -  راد رایش   رایش تکاد   تکاد ناونع : : ناونع 6565

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5750128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  هپت  ناریت  هاگتسیا  رد  تلو  هب 48  لدبم 24  کار  یزادنا  هارو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001197 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتعنص تازیهجت  تالآ و  نیشام  بصن  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
نورک ناریت و  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باسح اصافم  هدوزفا و  شزرا  همان  راهظا  نینچمه  شورف و  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  .ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  جرد و  هناماس  رد  لک  تمیق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  09131266992 یرباص سدنهم  اب  امتح  یگنهامه  تهج.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لیوحت  لمح و  هنیزه  .تسیمازلا  همیب 

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

33344701-031  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلو تلو   4848 هبهب   لدبم  2424   لدبم کار   کار یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ناونع : : ناونع 6666

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

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

زا 112 ھحفص 52 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/j8zf8xnzg9jd4?user=37505&ntc=5750128
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5750128?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  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 08 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5750138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  طیارش  تاحیضوت و  قبط  الاب  هب  سنسیال 4  یاراد  کیتورکیم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یتناراگ  لاس  یاراد 1  تازیهجت  -

تخد 09131889319 فجن  یگنهامه  -
1101001105001882 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرش هناماس  راهب  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   LS-2011 لدم هنایار  هکبش  هکبش  رتور  الاک :  مان 

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

یرطاف اضر  دیمح  هدننک  هضرع  عجرم   TP-LINK یتراجت مان   TL-POE150S لدم یا  وا  یپ  هکبش  لدبم  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
تاطابترا سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   MiKrotik Metal 5 لدم  Wireless اتید مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک  . RAIKA CO هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   cAP lite - RBcAPL-2nD لدم  GHz 2/5 سناکرف میس  یب  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 
اکیار زادرپ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل 

هاگتسد 16 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

اکیار زادرپ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک  . RAIKA CO هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   RB951Ui-2HnD لدم میس  یب  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 13 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
زادرپ هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک  . RAIKA CO هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   RB2011UiAS-2HnD-IN لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

اکیار
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
رهگ هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   Rb Qrt 5 ac لدم  GHZ 5.8 سناکرف یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

بونج ناماگشیپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  ناهفصا  تفن  هلول  طوطخ  تکرش  الاک  لیوحت  لحم  هدوب و  الاک  عون  اب  بسانتم  هدنشورف ، هنیزه  اب  لاسرا  لمح و   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش ءاضما  رهم و  لیمکت ، تسویپ  یاهمرف  - 

 . روتکاف هئارا  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  هیوست 40  - 
یربکا 09907905099 دیرخ  روما  -

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

33960056-031  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

الاب الاب هبهب     44 سنسیال   سنسیال یاراد   یاراد کیتورکیم   کیتورکیم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6767

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

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

ینامزاس5748593 نورد  تامدخ  دحاو  هرجنپ  هرواشم  ینابیتشپ و  هحفص 14)هعسوت ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سنسیال5748618 دیدمت  - utm -pars gate 800FGS هاگتسدکی هلاسکی  هحفص 14)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تازیهجت5748665 یزادنا  هار  بصن و  هحفص 71)هیهت ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یمالسا5748875 داشرا  گنهرف و  ترازو  تاعالطا  هب  دازآ  یسرتسد  راشتنا و  هناماس  هعسوت  ینابیتشپ و 
لاس 1401 یارب  افگم  تکرش  هب  طوبرم 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رطخ5749119 مالعا  یاه  متسیس  یروپیش  هحفص 32)وگدنلب  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

امیسوادص5749162 تشادهب  زکرم  تهج  طبترم  یاه  هناماسو  یکینورتکلا  یسیون  هخسن  رازفا  هحفص 14)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلاسکی5749403 سنسیال  اب  سوفوس  هحفص 14)لاوریاف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یطیحم5749463 یا و  هناسر  تاغیلبت  یرگشدرگ  تعنص  هعسوت  یدربهار و  یراذگ  تسایس  همانرب 
یجراخ یلخاد و 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5749515(RFP هیهت  ) یناسنا عبانم  رد  زوجم  یاراد  یاه  تکرش  هحفص 14)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بو5749699 لاوریاف  هاگتسد  ود  نیالنآ  سنسیال  هحفص 14)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تنرتنیا5749938 ناربراک  گال  هریخذ  تنرتنیا و  هب  ناربراک  یسرتسد  تیریدم  رازفا  هحفص 14)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5750066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاسرهش هار و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  هقبط 14  رد  یزادنا  هار  تهج   3 داعبا 2/5 *  هب  لاو  وئدیو  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000004000101 زاین :  هرامش 

یزاسرهش هار و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  هارمه 09121596765  هرامش  هب  یجارس  یاقا  اب  رتشیب  تاعالطا  یارب  دامرف و  هجوت  همیمض  لیاف  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

88878051-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

33  *  * 2 /52/5 داعبا   داعبا هبهب   لاو   لاو وئدیو   وئدیو ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 6868

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

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

زا 112 ھحفص 55 
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برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5748292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادشه ینمیا و  مئالع  ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863000950 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نابهگن  یناشن  شتآ  ینمیا و  تامدخ  شرتسگ  هدنزاس  عجرم   NF-SSN لدم  250x350 mm زیاس ینمیا  مئالع  ولبات  الاک :  مان 

نابهگن یناشن  شتآ  ینمیا و  تامدخ  شرتسگ  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راهباچ ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5748296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخس نیمزرد  ینک  یپ  - یرهن لودج  بیرخت  - یباتک لودج  یارجاو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092786000050 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  راهباچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تشه یرابتعا و  تخادرپ  دشاب  یم  همیمض  یتسویپ  کرادم  رد  راک  زیر  تخس  نیمزرد  ینک  یپ  - یرهن لودج  بیرخت  - یباتک لودج  یارجاو  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ههام 

9971716476 یتسپ :  دک  راهباچ ،  یرادرهش  هر _ ) ) ینیمخ ماما  راولب  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35320445-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35320446-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادشه یرادشه وو   ینمیا   ینمیا مئالع   مئالع ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 6969

تخس تخس نیمزرد   نیمزرد ینک   ینک یپیپ   -- یرهن یرهن لودج   لودج بیرخت   بیرخت -- یباتک یباتک لودج   لودج یارجاو   یارجاو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7070

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

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

زا 112 ھحفص 56 
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برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5748406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  روتکژورپ  ینابایخ و  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863000946 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هشوت باهش  هدننک  هضرع  عجرم  هشوت  باهش  یتراجت  مان   W 200 ناوت  OPAL PRO 942031412 لدم  smd روتکژورپ الاک :  مان 

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

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم هارمه  هب  هعلاطم و  تقد  هب  ار  تسویپ  تاحفص  دیشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  رظن  دم  یالاک  نیمات  هب  رداق  هکیتروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دامن  یراذگراب  ءاضما و  رهم و  هدش  هتساوخ 

6714677745 یتسپ :  دک  کالپ 42 ،  ربجنر  نابایخ  شبن  نز  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83110000-083  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جدننس یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس ، نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون 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

5748700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09188730563 زادرپراک یتسویپ  تسیل  قبط  رهش  حطس  ییانشور  تهج  ییانشور  لیاسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005439000121 زاین :  هرامش 

یرهش زبس  یاضف  رظنم و  امیس   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یسابع رمق  هدننک  هضرع  عجرم  وپمال  یتراجت  مان   TE018 لدم ییانشور  روتکژورپ  الاک :  مان 

هاگتسد 11111 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6613911111 یتسپ :  دک  ریفس ،  ناروتسر  زا  رتالاب  ناتسدرک  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33160524-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33153661-087 :: 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 حرش   حرش قبط   قبط روتکژورپ   روتکژورپ وو   ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 7171

..و ..و رپمآ   رپمآ   2 020 گنیچیئوس   گنیچیئوس هداما -  -  هداما نویسادنف   نویسادنف یپروک - - یپروک یطولب -  -  یطولب سکیا   سکیا ماما   یدید   همیر   همیر رهش - - رهش حطس   حطس ییانشور   ییانشور تهج   تهج ییانشور   ییانشور لیاسو   لیاسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

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

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

زا 112 ھحفص 57 
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ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5748888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ ناتسا  یظافحتسا  هزوحرد  نآ  تاقلعتم  لیردراگ و  ریمعت  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000112 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/07/10 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5748987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسدرک ناتسا  یلامش  یاهناتسرهش  یعرف  یلصا و  یاهروحم  لیردراگ  یرادهگن  بصن و  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001173000079 زاین :  هرامش 

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

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 08731803256 هرامش  ناتسدرک  ناتسا  یلامش  یاهناتسرهش  یعرف  یلصا و  یاهروحم  لیردراگ  یرادهگن  بصن و  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617615693 یتسپ :  دک  رفولین ،  هچوک  شبن  فیرعت - دیهش  خ   - نارادساپ خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33228761-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232750-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسلگ ناتسا   ناتسا یظافحتسا   یظافحتسا هزوحرد   هزوحرد نآنآ   تاقلعتم   تاقلعتم وو   لیردراگ   لیردراگ ریمعت   ریمعت وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 7373

اهناتسرهش اهناتسرهش یعرف   یعرف وو   یلصا   یلصا یاهروحم   یاهروحم لیردراگ   لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   بصن   بصن مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 7474

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5749014 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسدرک ناتسا  یبونج  یاهناتسرهش  یعرف  یلصا و  یاهروحم  لیردراگ  یرادهگن  بصن و  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001173000078 زاین :  هرامش 

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

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 08731803256 هرامش  ناتسدرک  ناتسا  یبونج  یاهناتسرهش  یعرف  یلصا و  یاهروحم  لیردراگ  یرادهگن  بصن و  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617615693 یتسپ :  دک  رفولین ،  هچوک  شبن  فیرعت - دیهش  خ   - نارادساپ خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33228761-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232750-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5749018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  هعبات  تارادا  یناتسمز  یرادهار  تایلمع  تهج  هدش  دنرس  یهوک  یندعم  گنس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001423000114 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یقاس هلاریخ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ینت  یدنب  هتسب  دقاف  یندعم  هدام  کمن  گنس  تیلاه  الاک :  مان 

نت 4800 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف  لصاح  سامت  نفلت 05133158340  هرامش  اب  یریما  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  اب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن دیق  اه  تسویپ  رد  ار  دوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

دامن یرازگراب  هناماس  رد  لماک  لیمکت  زا  شپو  هتشادرب  ار  تسویپ  لیاف  تسیرورض 

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرهش ناتسرهش یعرف   یعرف وو   یلصا   یلصا یاهروحم   یاهروحم لیردراگ   لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   بصن   بصن مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 7575

هدش هدش دنرس   دنرس یهوک   یهوک یندعم   یندعم گنس   گنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5749024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  هعبات  تارادا  یناتسمز  یرادهار  تایلمع  تهج  هدش  دنرس  یهوک  یندعم  گنس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001423000114 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف  لصاح  سامت  نفلت 05133158340  هرامش  اب  یریما  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  اب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن دیق  اه  تسویپ  رد  ار  دوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

دامن یرازگراب  هناماس  رد  لماک  لیمکت  زا  شپو  هتشادرب  ار  تسویپ  لیاف  تسیرورض 

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش دنرس   دنرس یهوک   یهوک یندعم   یندعم گنس   گنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5749063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتخاس  شیپ  یعبرم  ینتب  سکاب  بصن  لمح و  هیهت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناویرم ناتسرهش  ییایفارغج  هزوح  رد  لیوحت 

ددرگیم دقعنم  دادرارق 
1101007017000170 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناتسدرک نتب  ایاپ  هدننک  هضرع  عجرم  یزاس  لپ  دربراک   2/5x2/5 m زیاس ینتب  هنهد  سکاب  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتخاس  شیپ  یعبرم  ینتب  سکاب  بصن  لمح و  هیهت ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تاصخشم  قبط 

ناویرم تلو  ولیک  تسپ 63  طسوتم  راشف  یجورخ  یاه  ردیف  حالصا  تهج 
ناویرم ناتسرهش  ییایفارغج  هزوح  رد  لیوحت 

ددرگیم دقعنم  دادرارق 

6616734463 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یرادا - تیاس  - نازابناج راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33283601-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33281701-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعبرم یعبرم ینتب   ینتب سکاب   سکاب بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 7878

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

5749098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هداج  ریذپ  بیسآ  ناربراک  هژیو  یشزیگنا  شزومآ و  حرط  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هسردم اتسور و   70

1101001398000171 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

شزومآ ینابیتشپ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دروم 70 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

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

لیبدرا ناتسا  کی  هقطنم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5749121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشپ کراپ  زبس  یاضف  هقطنم ی  یرادرهش  هزوح  حطس  رد  هدافتسا  تهج  ددع  دادعت 6   LED 100W یتشپ کال  غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یتسویپ کرادم  قبط  ) ناتسربق
1101093610000110 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  کی  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ رون  نیئور  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SMD-100W لدم  W 100 ناوت  LED ینابایخ غارچ  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن یراذگراب  هناماس  رد  دوخ  کرادم  هارمه  هدرک  لیمکت  ار  یتسویپ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هقطنم  یرادرهش  تثعب  نادیم  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33611011-045  ، 33669260-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669260-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هسردم هسردم وو   اتسور   اتسور   7070 یایا   هداج   هداج ریذپ   ریذپ بیسآ   بیسآ ناربراک   ناربراک هژیو   هژیو یشزیگنا   یشزیگنا وو   شزومآ   شزومآ حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7979

ددع ددع   66 دادعت   دادعت   LED 100WLED 100W  یتشپ یتشپ کالکال   غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5749258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییانشور هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003362000107 زاین :  هرامش 

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تسویپ قبط  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/07/19 زاین :  خیرات 
ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431813986 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  نامداد  رتکد  راولب  دیدج  رهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52251631-071  ، 52241160-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52247812-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیربت هقطنم 8  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 11 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5749383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم یتسویپ  مالعتسا  گرب  تاحیضوت  تمسق  رد  هدش  جرد  دافم  هیلک  تیاعر  اب  ییایرد  دیفس  یکاروخ  ریغ  کمن  نت  دیرخ 800  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101094735000006 زاین :  هرامش 
زیربت تشه  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

برغ کمن  وکاید  هدننک  هضرع  عجرم  شاپلگ  یئایرد  کمن  یتراجت  مان   kg 2 ینلیتا یلپ  هسیک  راد  دی  ییایرد  یکاروخ  هدش  هیفصت  کمن  الاک :  مان 
هسیک 800 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلامش یتعیرش  نابایخ  رد  عقاو  هقطنم 8  یرادرهش  رابنا  هب  نآ  لیوحت  ییایرد و  دیفس  یکاروخ  ریغ  کمن  نت  دیرخ 800  عوضومو ، هدوب  هباشم  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یتسویپ  مالعتسا  گرب  تاحیضوت  تمسق  رد  هدش  جرد  دافم  هیلک  تیاعر  اب  زیربت  یرادرهش  دنامسپ  نامزاسو  رایم  رایم  گنیکراپ 

5134934933 یتسپ :  دک  تشه ،  هقطنم  یرادرهش  - رلدهتجم هچوک  یادتبا  - یراق لپ  - ییابطابط همالع  راولوب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35265205-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35265210-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییانشور ییانشور هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

ییایرد ییایرد دیفس   دیفس یکاروخ   یکاروخ ریغ   ریغ کمن   کمن نتنت     800800 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8282

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

5749445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هلعش  کت  رتم  عافترا 3  اب  یکراپ  غارچ  زا  یاردرب  هرهب  ارجا و  بصن و  هیهت و  هارمه  هب  هلابز  لطس  تکمین و  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005319000024 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  راسهوک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  جرد و  کیکفت  هب  اهب  مالعتسا  هگرب  رد  یداهنشیپ  تمیق  .دشاب  یم  تسویپب  اهب  مالعتسا  هگرب  رد  ینف  تاصخشم  - 

نویساروکد ناملبم و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( یرهش ناملبم  ) دنشاب ریناوت  هرادا  زا  هیدیئأت  زوجم و  یاراد  هک  نامیپ  عوضوم  هنیمز  رد  یدیلوت (  یاه  تکرش  راکنامیپ : تکرش  هبتر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3361734387 یتسپ :  دک  راسهوک ،  یرادرهش   - یرادرهش نابایخ  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب   - راسهوک  - درگتشه غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44325923-026  ، 4325923-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

4325992-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5749456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  ازریم  هعلق  یاتسور  لپ  ثادحا  تهج  حلاصم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001044000535 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

نت 1009 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

دیب مرخ  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7156937148 یتسپ :  دک  یا ،  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  دابآ ، لضف  زا  رتالاب  سردم ، راولب  زاریش ، زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37270280-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37270285-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هلعش   هلعش کتکت   رتم   رتم عافترا  33   عافترا اباب   یکراپ   یکراپ غارچ   غارچ زازا   یاردرب   یاردرب هرهب   هرهب وو   ارجا   ارجا وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هارمه   هارمه هبهب   هلابز   هلابز لطس   لطس وو   تکمین   تکمین بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383

اتسور اتسور لپلپ   ثادحا   ثادحا تهج   تهج حلاصم   حلاصم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه یرادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5750009 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادمه رهش  حطس  یکیفارت  تازیهجت  یرادهگن  سیورس و  بصن ، تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050345000016 زاین :  هرامش 

نادمه یرادرهش  لقن  لمح و  هکبش  یسدنهم  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  هدنهد  داهنشیپ  طسوت  مالعتسا  دانسا  هیلک  یاضما  رهم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515943636 یتسپ :  دک  مود ،  هقبط.کیفارت  نامتخاس.یرتنالک  یوربور.تیالو  راولب.تلاسر  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38215317-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38215318-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

افلج سرا  دازآ  هقطنم  کرمگ   :: 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   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5750052 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارش  قبط   - افلج کرمگ  لک  هرادارد  زاین  دروم  تازیهجت  هارمه  هب  یرتم  یرون 12 جرب  ددع  هس  یارجاودیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004142000014 زاین :  هرامش 

افلج سرا  دازا  هقطنم  کرمگ  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

افلج رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  بصن  هیلخت و   ، لمح هنیزه  )و  ...و تایلام  ، همیب ) ینوناق تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5441734661 یتسپ :  دک  افلج ،  کرمگ  لک  هرادا  - افلج افلج ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42014517-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42014509-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه نادمه رهش   رهش حطس   حطس یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس بصن ، ، بصن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 8585

یرتم یرتم 1212 یرون   یرون جرب   جرب ددع   ددع هسهس   یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5748409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش یاه  هرجنپ  تشپ  یقرب  هرکرک  ظافح  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005674000195 زاین :  هرامش 

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

تمدخ 1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

42206659-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یرادرهش یرادرهش یاه   یاه هرجنپ   هرجنپ تشپ   تشپ یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک ظافح   ظافح بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8787

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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نیمخ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5748615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ سکع  تسویپ و  یهگآ  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  یجنران  گنر  رادجوم  یا  هرکرک  قرو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 MM 0.5 تماخض اب  هزیناولاگ  قرو 

1101005371000073 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  نیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رفظ لیعامسا  نودیرف  یدنب  هتسب  دقاف   m 12 لوط  mm 0/5 تماخض  cm 100 ضرع یسونیس  یا  هرکرک  یدالوف  هداس  هزیناولاگ  قرو  الاک :  مان 
هحفص  64 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
ینسح داوج  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  نزو   1x12 m داعبا  mm 0/5 تماخض یگنر  هزیناولاگ  یا  هرکرک  قرو  الاک :  مان 

مرگولیک  380 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

نیمخ یزکرم ،  لیوحت :  لحم 

تسویپ سکع  تسویپ و  یهگآ  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  یجنران  گنر  رادجوم  یا  هرکرک  قرو  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3881813168 یتسپ :  دک  نایزیزع ،  رصان  دیهش  هچوک  بالقنا -  نادیم  نیمخ -  نیمخ ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46228761-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46228771-086 :: 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

یجنران یجنران گنر   گنر رادجوم   رادجوم یایا   هرکرک   هرکرک قرو   قرو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 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

5748630 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لودج تاعالطا و  حرشب  عبرم  رتم  یبیرقت 123  ژارتم  هب  ربتعم  یتناراگ  اب  یرتم  یلیم  هغیتاب 100 یقرب  هرکرک  برد  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . یتسویپ

1101004329000015 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناریا وکس  تکرش  زا   2500x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 80  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

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

یمامت یتسویپ .  لودج  تاعالطا و  حرشب  عبرم  رتم  یبیرقت 123  ژارتم  هب  ربتعم  یتناراگ  اب  یرتم  یلیم  هغیتاب 100 یقرب  هرکرک  برد  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  رب  اه  هنیزه 

5715854738 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  روما  تیریدم  مانمگ  نازابرس  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33483902-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33483902-044 :: 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

یرتم یرتم یلیم   یلیم 100100 هغیتاب   هغیتاب یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 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

5748832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش هب  زربلا  ناتسا  نکسم  کناب  کراصح  هبعش  یقرب  هرکرک  بصن  هیهت و  تساوخرد :  دروم  تامدخ  الاک و  .تسا  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ روتکاف  شیپ 

1101003609000086 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
عبرم رتم  1 دادعت : 

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

روتکاف شیپ  حرش  هب  زربلا  ناتسا  نکسم  کناب  کراصح  هبعش  یقرب  هرکرک  بصن  هیهت و  تساوخرد :  دروم  تامدخ  الاک و  .تسا  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ

3155614995 یتسپ :  دک  جیسب ،  راولب  یادتبا  ناگدازآ  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32535454-026  ، 32522920-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32535959-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حرش حرش هبهب   زربلا   زربلا ناتسا   ناتسا نکسم   نکسم کناب   کناب کراصح   کراصح هبعش   هبعش یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت تساوخرد :  :  تساوخرد دروم   دروم تامدخ   تامدخ وو   الاک   الاک .تسا   .تسا هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناونع : : ناونع
.تسویپ .تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ

9090

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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زربلا نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 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

5748845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش هب  زربلا  ناتسا  نکسم  کناب  ناتسغاب  هبعش  یقرب  هرکرک  بصن  هیهت و  تساوخرد :  دروم  تامدخ  الاک و  .تسا  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ روتکاف  شیپ 

1101003609000087 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
عبرم رتم  1 دادعت : 

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

روتکاف شیپ  حرش  هب  زربلا  ناتسا  نکسم  کناب  ناتسغاب  هبعش  یقرب  هرکرک  بصن  هیهت و  تساوخرد :  دروم  تامدخ  الاک و  .تسا  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسویپ

3155614995 یتسپ :  دک  جیسب ،  راولب  یادتبا  ناگدازآ  نادیم  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32535454-026  ، 32522920-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32535959-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حرش حرش هبهب   زربلا   زربلا ناتسا   ناتسا نکسم   نکسم کناب   کناب ناتسغاب   ناتسغاب هبعش   هبعش یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت تساوخرد :  :  تساوخرد دروم   دروم تامدخ   تامدخ وو   الاک   الاک .تسا   .تسا هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناونع : : ناونع
.تسویپ .تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ

9191

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

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

زا 112 ھحفص 70 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7q7dkm6hx4khr?user=37505&ntc=5748845
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5748845?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا رامآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5749594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا و هار  بصن و  تسویپ و  ینف  تاصخشم  حرش  هب  تاقلعتم  روتوم و  اب  هارمه  یقرب  هرکرک  هاگتسد  راهچ  دادعت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتناراگ ینابیتشپ و 

1101003013000106 زاین :  هرامش 
ناریا راما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ماقماب قوراف  هدننک  هضرع  عجرم  ناهفصا  دالوف  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  لدم 1001   2/30x3 m زیاس یموینیمولآ  سنج  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

دوش هعلاطم  امتح  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعلاطم  امتح  تمیق  داهنشیپ  لمعلاروتسد 

تسا یمازلا  امتح  دیدزاب 

1414663111 یتسپ :  دک  اریا ن ،  رامآ  زکرم  یریعم -  یهر  نابایخ  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88965070-021  ، 85100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88961400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتناراگ یتناراگ وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تاقلعتم   تاقلعتم وو   روتوم   روتوم اباب   هارمه   هارمه یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک هاگتسد   هاگتسد راهچ   راهچ دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآ مرخ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5748624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ مرخ  یرادرهش  تلافسآ  هناخراک  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هارو  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005728000034 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  دابا  مرخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
زاسهب عیانص  یربهار  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   NSR 1100 لدم هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6815784747 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  یرادرهش  رویرهش -  نابایخ 17  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33302003-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320845-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5748660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیذ تاصخشماب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001028000043 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزادنا هارو  بصن  هارمه  هب  هیاپ  رواپ و  نیبرود  لماش  مالقا   TRS22024AC-BR122 رواپ هارمه  هب   WV-X6533/LN تاصخشماب کینوس  اناپ  نیبرود  - 

.دشابیم هعومجمرد 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییراکزور 10 هیوست هب  تبسن  ینفداتزا  سپودشابیم  شورفزا  سپ  تامدخو  یتناراگ  یاراد  یلصا  هاگتسدو  یمازلا  هناماسردروتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  هرامشابرتشیب 09123667237  تاعالطا  تهجدش  دهاوخ  مادقا 

1594643118 یتسپ :  دک  یتسپ 14155-3 ،  قودنص  یبونج  جرب  کالپ 1713 لالقتسا  امنیس  یوربوررصعیلو  نادیمزارتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45286506-021  ، 88912593-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88806758-021 :: 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

تلافسآ تلافسآ هناخراک   هناخراک یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 9393

لیذ لیذ تاصخشماب   تاصخشماب هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9494

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

5748665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ادص ریواصت و  لاقتنا  طابترا و  تهج  تسویپ  لیاف  قبط  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000321 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
ادص ریواصت و  لاقتنا  طابترا و  تهج  تسویپ  لیاف  قبط  تازیهجت  - 

طرش دیق و  نودب  ربتعم و  یتناراگ  یاراد 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هموزر  روتکاف و  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  بصن  یریگراب و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک 

الاک لیوحت  زا  دعب  یراک  زور  روتکاف 20  هیوست 
( یعازخ سدنهم   35911416: یگنهامه نفلت  ) تسا یمازلا  هژورپ  زا  دیدزاب 

یحالف  35914983: سامت هرامش 

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تازیهجت تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 9595

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5748804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسدرک ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  یریوصت  تراظن  یاهمتسیس  ینابیشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001191000012 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

نیبرود دادعت  710 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسدرک ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  یریوصت  تراظن  یاهمتسیس  ینابیشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617614433 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم  دابآ  نسح  نابای  یادتبا خ  یدازآ  نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31826302-087  ، 31826000-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31826216-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5748901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرصبو یعمس  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092678000510 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  اب  قباطم  ادص  طبض  هاگتسدو  لاتیجید  ردروکر  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
روتکاف  1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  اب  قباطم  ادص  طبض  هاگتسدو  لاتیجید  ردروکر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34043192-031  ، 36254131-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کناب کناب بعش   بعش یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاهمتسیس   یاهمتسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 9696

یرصبو یرصبو یعمس   یعمس مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 9797
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هاشنامرک یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5749225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دانسا  هیلک  قبط  هاشنامرک  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001232000022 زاین :  هرامش 

هاشنامرک یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هنالاس 1 دادعت : 
1402/08/01 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یراذگراب  هناماس  رد  ددرگروآ و  دهعت  دارفا  ءاضما  رهم و  هدش  هتساوخ  یاه  زوجم  اه و  تسویپ  دانسا ،  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714799669 یتسپ :  دک  یا ،  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - هاگشیالاپ یبرغ  علض  نزراولب - - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38370135-083  ، 38374145-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38370203-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 9898
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دابانگ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5749346 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاموزلمو هاگتسدو  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060037000083 زاین :  هرامش 

دابانگ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-C2964-SPB لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

کاترف رکتبم  سراپ 
هاگتسد 55 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
عجرم کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-N5016-UPT16 CH 8 PortPOE لدم لاتیجید  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ  هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  کاترف  رکتبم  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   MILESIGHT یتراجت مان   MS-N1009-UPT9CH 4 Port POE لاتیجید شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  کاترف  رکتبم  سراپ 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
دابانگ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نمات  هدهعب  الاک  لاسرا  هنیزه  دشاب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  روکذم  مالقا  دوب  دهاوخ  هطوبرم  سانشراک  داتو  لیوحتزا  سپ  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم

9691699967 یتسپ :  دک  دابانگ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  ریدغ -  نادیم  دابانگ -  ناتسرهش  دابانگ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57229391-051  ، 57223513-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57227689-051 :: 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

تاموزلمو تاموزلمو هاگتسدو   هاگتسدو نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9999
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دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5749407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض لیاف  هب  .تسا  هباشم  دک  ناریا.دابآرهم  هاگدورف  طواحم  رد  بصن  تهج  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  داجیا  بصن و   _ دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هداد  لک  رد  تمیق.دوش  هعجارم 
1101001493000223 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هبترم 1 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت.دوش هعجارم  همیمض  لیاف  هب.یراک  زور  دات و 30  زا  سپ  تخدرپ  .دابآرهم  هاگدورف  لیوحت  .دشابیم  راکنامیپ  هدهعب  اه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناطلس  09123240642

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

61023163-021  ، 61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: 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

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

5749651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/02 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادرگ نیبرود  زنل  یکیتسالپ  رواک  ناونع : 

14012575 مالعتسا :  هرامش 
تاموزلم ییاراد و  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/03 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس داجیا   داجیا وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100

نادرگ نادرگ نیبرود   نیبرود زنل   زنل یکیتسالپ   یکیتسالپ رواک   رواک ناونع : : ناونع 10 110 1
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5749988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000335 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  قبط  نیبرود  - 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

ددع  8 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دشابیم الاک  دیئات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  یلا 60  هیوست 45  دشاب -  یم  یسررب  لباق  ریغ  هباشم  دک  ناریا  مارتحا -  مالس و  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34524824-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: 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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " 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

5748545AccessPoint لانرتسکا و یرون  ویارد  پات -  بل  یرتاب  هکبش - - یرتویپماک و  هحفص 37)تاعطق  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نلاس5748750 لیمکت  لماش  زاف 5 (  یشزرو  هدکهد  لیمکت  دیدجت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
 ( یمزر یاهشزرو  یتشک و 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تکرش5748805 یاهنامتخاس  رب  بآ  تشن  روسنس  قیرح و  مالعا  یارجا  رب  تراظن  هحفص 32)یحارط و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5749224 مالعا  متسیس  هب  لاصتا  تیلباق  هب ALARM و  زهجم  ناپورپ  * دیسکونوم هراک  هحفص 32)روسنس 2  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 102102

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

الاب5750138 هب  سنسیال 4  یاراد  کیتورکیم  هحفص 37)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

2001093079000108 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5748890 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راجفنا  دض  قیرح و  دض  یاه  برد  بصن  هیهت و  یفیک 0023-1401  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  پچ  تمس  رهشهام  زاوها  هداج  رتمولیک 12   ، 6348134885 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

نلاس5748750 لیمکت  لماش  زاف 5 (  یشزرو  هدکهد  لیمکت  دیدجت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
 ( یمزر یاهشزرو  یتشک و 

هحفص 8) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تکرش5748805 یاهنامتخاس  رب  بآ  تشن  روسنس  قیرح و  مالعا  یارجا  رب  تراظن  هحفص 32)یحارط و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

راجفنا5748890 دض  قیرح و  دض  یاه  برد  بصن  هحفص 8)هیهت و  قیرح  ( قیرح

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

قیرح5749224 مالعا  متسیس  هب  لاصتا  تیلباق  هب ALARM و  زهجم  ناپورپ  * دیسکونوم هراک  هحفص 32)روسنس 2  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نابایخ5749709 زا  یناشن  شتآ  باعشنا  لاصتا  هبعش و  دنبرود  قیرح و  افطا  متسیس  یزادنا  هار  ارجا و 
نامتخاس لخاد  هب 

هحفص 32) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5749967 ءافطا  هحفص 32)ردوپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

راجفنا راجفنا دضدض   وو   قیرح   قیرح دضدض   یاه   یاه برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 103103

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 " ) " ) 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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " 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

زاگ5748881 تارادا  کینورتکلا  تظافح  یاه  هحفص 6)هناماس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5750073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا دانسا  ساسارب  ینپاژ  نزوس  نیشام  یکدی  یکیناکم  مالقا  ملق   11 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001494000106 زاین :  هرامش 

یکیرتکلا مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یگدنزاس نانابهار  هدننک  هضرع  عجرم   S700K یکیرتکلا همین  نزوس  نیشام  روتکتد  هلیم  دمن  هساک  هعطق  شوپرد  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سیسات یمسر  همانزورو  همانساسا  ) تکرشدانساو مالعتسادانسادیاب  ناگدنشورف.تسیمازلا  مالعتسا  مرفوالاکدک  ناریاوروتکاف  شیپ  هپارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لاسراداتس  هناماس  قیرطزاو  هدشءاضماورهم  تروصبار  ( تارغتو

 : یتسپ دک  یکیرتکلا ،  مئالعو  تاطابترا  لک  هرادا  -15 هقبط - نهآ هار  یزکرم  نامتخاس  - اقیرفآ هارگرزب  یادتبا  _ نیتناژرآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1457994861

55127916-021  ، 55127900-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55647086-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5749224 مالعا  متسیس  هب  لاصتا  تیلباق  هب ALARM و  زهجم  ناپورپ  * دیسکونوم هراک  هحفص 32)روسنس 2  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تاقلعتم5750055 هیلک  هارمهب   kidde کرام هدنکم  هحفص 32)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

مالعتسا5750073 دانسا  ساسارب  ینپاژ  نزوس  نیشام  یکدی  یکیناکم  مالقا  ملق   11 هحفص 80)دیرخ روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مالعتسا مالعتسا دانسا   دانسا ساسارب   ساسارب ینپاژ   ینپاژ نزوس   نزوس نیشام   نیشام یکدی   یکدی یکیناکم   یکیناکم مالقا   مالقا ملق   ملق   1 11 1 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 104104

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

5749276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  هناماس  تاحیضوت  / دشابیم هباشم  الاکدک  / یتسویپ تسیل  قبط   d90 نونک یساکع  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101009033000311 زاین :  هرامش 

هیمورا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
داحتا تعنص  دالیم  نونک  یتراجت  مان   45OD لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  قبط  هناماس  تاحیضوت  / دشابیم هباشم  الاکدک  / یتسویپ تسیل  قبط   d90 نونک یساکع  نیبرود   :: 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

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یر ناتسرهش  کزیرهک  شخب  دابآ  ناهج  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5749293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد نیبرود  رتم  درب 200  اب  یرزیل  رتم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا 

1101093891000001 زاین :  هرامش 
یر ناتسرهش  کزیرهک  شخب  دابا  ناهج  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک   STABILA هدنزاس عجرم   STABILA یتراجت مان   LD 520 لدم یگنر  شیامن  هحفص  نیبرود و  اب  هارمه  رتم  درب 200  اب  یرزیل  جنس  هلصاف  الاک :  مان 
راگندعب هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 
یر نارهت ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1814147738 یتسپ :  دک  ناپ  ، دابآ  ناهج  یاتسور  مق   نارهت  نابوتا  رتمولیک 3  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56537424-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56537424-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هناماس   هناماس تاحیضوت   تاحیضوت // دشابیم دشابیم هباشم   هباشم الاکدک   الاکدک // یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط   d90d90 نونک   نونک یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 105105

STABILASTABILA  یتراجت یتراجت مان   مان   LD 520LD 520 لدم   لدم یگنر   یگنر شیامن   شیامن هحفص   هحفص وو   نیبرود   نیبرود اباب   هارمه   هارمه رتم   رتم   2 00200 درب   درب اباب   یرزیل   یرزیل جنس   جنس هلصاف   هلصاف ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تایه   :: 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   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5749468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت رد  حرش  زنل _  اب  هارمه  یساکع  نیبرود  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزابهش  09101940758

1101050339000071 زاین :  هرامش 
نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تئیه  هدننک :  رازگرب 

روپ هایس  نسح  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ   SONY یتراجت مان   ALPHA لدم یلاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یلصا یتناراگ  اب  زنل 24-70  هارمه  هب   4 لدم  sony alpha7r یساکع نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  یسررب  تسویپ  مدع  تس و  یمازلا  فافش  روتکاف  شیپ  تسویپ 

1599713831 یتسپ :  دک  کالپ 366 ،  یهللا ، تاجن  ظفاح و  نیب  یناقلاط ، نابایخ  نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88809456-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88807244-021 :: 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

نیبرود5748206 بصن  تهج  زاین  دروم  یاه  لکد  هحفص 12)یرادیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادرهش5748464 یاه  نامتخاس  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 12)تایلمع  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تلافسآ5748624 هناخراک  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هارو  هحفص 71)زیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لیذ5748660 تاصخشماب  هتسبرادم  هحفص 71)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تازیهجت5748665 یزادنا  هار  بصن و  هحفص 71)هیهت ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کناب5748804 بعش  یریوصت  تراظن  یاهمتسیس  هحفص 71)ینابیتشپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرصبو5748901 یعمس  هحفص 71)مزاول  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5749225 رادم  یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 71)سیورس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

زنل زنل اباب   هارمه   هارمه یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 107107

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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قبط5749276 هناماس  تاحیضوت  / دشابیم هباشم  الاکدک  / یتسویپ تسیل  قبط   d90 نونک یساکع  نیبرود 
یتسویپ تسیل 

هحفص 12) نیبرود  ( نیبرود

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

مان5749293  LD 520 لدم یگنر  شیامن  هحفص  نیبرود و  اب  هارمه  رتم  درب 200  اب  یرزیل  جنس  هلصاف 
STABILA یتراجت

هحفص 12) نیبرود  ( نیبرود

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

تاموزلمو5749346 هاگتسدو  هحفص 71)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5749407 نیبرود  متسیس  داجیا  بصن و  هحفص 71)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زنل5749468 اب  هارمه  یساکع  نیبرود  هاگتسد  هحفص 12)کی  نیبرود  ( نیبرود

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

نادرگ5749651 نیبرود  زنل  یکیتسالپ  هحفص 71)رواک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هحفص 71)نیبرود5749988 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: 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 11 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5749342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تادنتسم یمامت  دیاب.دش  دهاوخ  تخادرپ  تارابتعا  صیصخت  ساسا  رب  یلام  یرادا و  لحارم  یط  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ ءاضما  رهم و  ناگدننک  تکرش  طسوت  تسویپ 

1101093707000013 زاین :  هرامش 
درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نیدار یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE msa 2062 لدم هنایار  جیروتسا  نس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هنایار دربهار 

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

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

طسوت تسویپ  تادنتسم  یمامت  دیاب.دش  دهاوخ  تخادرپ  تارابتعا  صیصخت  ساسا  رب  یلام  یرادا و  لحارم  یط  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ ءاضما  رهم و  ناگدننک  تکرش 

8816954964 یتسپ :  دک  مود ،  هقبط  هلال -  نامتخاس  یسودرف - ریصن و  هجاوخ  نابایخ  عطاقت  - درکرهش درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32274002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273150-038 :: 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

هنایار5749342 جیروتسا  نس  زاس  هحفص 84)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یشزادرپ5749847 یزاس و  هریخذ  تازیهجت  ناگدننکدیلوت  هحفص 8)ییاسانش  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " 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

یرصبو5748901 یعمس  هحفص 71)مزاول  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هنایار هنایار جیروتسا   جیروتسا نسنس   زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 108108
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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

5748339 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسویپ تاصخشم  اب   Qnap رواپ ددع   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000172 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   QNAP یتراجت مان   VS 2008 EU لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 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

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5749194 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دصرد هتسپ 18  زغم  اب  زگ  ینیریش  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000139 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یجادلب رورس  تالکش  زگ و  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  رورس  زگ  یتراجت  مان   g 500 ییاوقم هبعج  یا  هتسپ  دصرد  یا 18 همقل  زگ  الاک :  مان 

هبعج 150 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش تسویپ  تاحیضوت  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319621-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.یتسویپ .یتسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب     QnapQnap  رواپ رواپ ددع   ددع   33 ناونع : : ناونع 109109

دصرد دصرد   1818 هتسپ   هتسپ زغم   زغم اباب   زگزگ   ینیریش   ینیریش دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10
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یعامتجا نیمات  یللملا  نیب  یناگرزاب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5749489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  رورس  شک  یرتاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005797000147 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ غرمیس  نامراب  هدننک  هضرع  عجرم   CLASH BATTRY یتراجت مان   HSV300 لدم رورس  شک  یرطاب  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

اریو رصع  نایدان  هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم  هنایار  رورس  شک   DL380 G8 یرطاب الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
تراپ زادرپ  نیورا  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  . HPE CO هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE 96W لدم رورس  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزاجح 09103011321 .دشاب یتناراگ  تست و  تلهم  لماش  سانجا.تسویپ  لیاف  قبط  ینف  تاصخشم.دشابیم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1457965595 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  کالپ 345  راک  ترازو  بنج  یدازآ  تابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64503403-021  ، 64503412-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66924833-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

.یتسویپ5748339 تاصخشم  اب   Qnap رواپ ددع  هحفص 84)3  رورس  ( رورس

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

تلافسآ5748624 هناخراک  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هارو  هحفص 71)زیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دصرد5749194 هتسپ 18  زغم  اب  زگ  ینیریش  هحفص 84)دیرخ  رورس  ( رورس

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

تسویپ5749489 لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  رورس  شک  هحفص 84)یرتاب  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس شکشک   یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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نادابآ ناتسرهش  یروانف  تاقیقحت و  یشزومآ ، تنواعم   :: 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   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5749504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Verdi - 710 بایغ روضح و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092693000046 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  ناتسرهش  یروانف  تاقیقحت و  یشزومآ   تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یروانف هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

فیرش متسیس  دیپس 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هدنشورف هدهعب  هاگتسد  بصن  لاسرا و  لمح و  هنیزه  / تسا یمازلا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  هیارااهتکرش  تهج  / یمسرروتکاف هیارا  / ههامود تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
شورف زا  سپ  تامدخ  الاک و  ربتعم  یتناراگ  / تسا

6313833177 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  یوربور  نادابآ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53263048-061  ، 53265363-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53262618-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Verdi -  710Verdi -  710 بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 1121 12
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5749947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلاناک aqs روسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000322 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

ددع  5 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیهاوخ لاطبا  روتکاف  شیپ  هگرب  لاسرا  مدع  تروص  رد.دیریگب  سامت  یعازخ  سدنهم   35911416 هرامش اب  یگنهامه  یارب  دوش  لاسرا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش

 : 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

84433571-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5749973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قیط   P/F SHINKAWA VIBRATIN MEASURING تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000318 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگن هزرل  روسنس  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  راولب ،  یلامش ،  رهشلگ  هلحم  سابعردنب ، رهش  یزکرم ،  شخب  سابعردنب ،  ناتسرهش  ناگزمره  ناتسا  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915319744

91009200-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

91009203-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلاناک یلاناک aqsaqs روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 113113

P/F SHINKAWA VIBRATIN MEASURINGP/F SHINKAWA VIBRATIN MEASURING ناونع : : ناونع 1141 14
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5750044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط   PF ZIRCONIA CONVERTER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000312 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نژیسکا روسنس )  ) رگسح الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  راولب ،  یلامش ،  رهشلگ  هلحم  سابعردنب ، رهش  یزکرم ،  شخب  سابعردنب ،  ناتسرهش  ناگزمره  ناتسا  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915319744

91091085-076  ، 91009200-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

91009203-071 :: 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

تکرش5748805 یاهنامتخاس  رب  بآ  تشن  روسنس  قیرح و  مالعا  یارجا  رب  تراظن  هحفص 32)یحارط و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5749224 مالعا  متسیس  هب  لاصتا  تیلباق  هب ALARM و  زهجم  ناپورپ  * دیسکونوم هراک  هحفص 32)روسنس 2  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5749504Verdi - 710 بایغ روضح و  هحفص 86)هاگتسد  روسنس  ( روسنس

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

یلاناک5749947 aqs هحفص 86)روسنس روسنس  ( روسنس

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

5749973P/F SHINKAWA VIBRATIN MEASURING(86 هحفص روسنس  ( روسنس

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

نژیسکا5750044 روسنس )  ) هحفص 86)رگسح روسنس  ( روسنس

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

کینبرک5750082 زاگ  رتماراپ  یتلوم  هحفص 32)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نژیسکا نژیسکا روسنس ) ) روسنس  ) ) رگسح رگسح ناونع : : ناونع 115115
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5748250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم   BENTLY NEVADA بارپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003080 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   BENTLY NEVADA هدنزاس عجرم   BENTLY NEVADA یتراجت مان   SERIES 3300 لدم یشزرل  یتیمیسگارپ  چیئوس  الاک :  مان 

نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32943736-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

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

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

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

5749450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152147 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چیئوس سراپ  طسوتم  راشف  رکیرب  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

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تاصخشم   تاصخشم   BENTLY NEVADABENTLY NEVADA  بارپ بارپ ناونع : : ناونع 1161 16

چیئوس چیئوس سراپ   سراپ طسوتم   طسوتم راشف   راشف رکیرب   رکیرب ناونع : : ناونع 1171 17
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5749612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عیام حطس  یاه  چیئوس  هب  طوبرم  روانش  تخاس stem و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001360 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177168-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: 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 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

5749962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرپمآ تلو 30  گنیچیئوس 24  کیتاموتا  رژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001105000360 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
( تسویپ لیاف  حرش  اب  قباطم  یرپمآ (  تلو 30  گنیچیئوس 24  کیتاموتا  رژراش  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هدننک  نیمات  طسوت  یتسویپ ) کرادم   ) هدش تسویپ  مالعتسا  طیارش  ندومن  ظاحل  هجوت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31365155-034  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

عیام عیام حطس   حطس یاه   یاه چیئوس   چیئوس هبهب   طوبرم   طوبرم روانش   روانش وو     s temstem  تخاس تخاس ناونع : : ناونع 118118

یرپمآ یرپمآ   3030 تلو   تلو گنیچیئوس  2424   گنیچیئوس کیتاموتا   کیتاموتا رژراش   رژراش ناونع : : ناونع 1191 19
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تسویپ5748250 لیاف  قبط  تاصخشم   BENTLY NEVADA هحفص 89)بارپ چیئوس  ( چیئوس

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

کی5748621 یا  هراتسو  نلآ  راچآ  تس  ، زیاس ودرد  کیراب  مد  تسدربنا و  ، تسد کی  یتشوگ  چیپ  تس 
چیئوسو سیکرواپ  لباک  ،rj45cat6 هکبش تکوس  ،cat هکبش تکوس  ، ددع 10 نوکیلسریمخ تسد ،

kvm

هحفص 37) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5748700- یپروک یطولب -  سکیا  ما  ید  همیر  رهش - حطس  ییانشور  تهج  ییانشور  لیاسو  دیرخ 
..و رپمآ  گنیچیئوس 20  هداما -  نویسادنف 

هحفص 55) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

چیئوس5749450 سراپ  طسوتم  راشف  هحفص 89)رکیرب  چیئوس  ( چیئوس

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

عیام5749612 حطس  یاه  چیئوس  هب  طوبرم  روانش  هحفص 89)تخاس stem و  چیئوس  ( چیئوس

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

یرپمآ5749962 تلو 30  گنیچیئوس 24  کیتاموتا  هحفص 89)رژراش  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5749451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BETA راشف چوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000296 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   BETA هدنزاس عجرم   C1-P302L-S7B-S6-G1.C-X1 لدم لرتنک  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

، هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسیمازلا ، الاک  هارمهب  نویساربیلاک  یهاوگ  هئارا  .ددرگ  هئارا  اسویپ  لیاف  ساسا  رب  داهنشیپ  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.الاک دات  لیوحت و  زا  سپ  زور  یلا 45  تخادرپ 30 

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

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BETABETA  راشف راشف چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120

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

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

زا 112 ھحفص 92 
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/10تبون 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

5749998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Universal Pulling Tools تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003078 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   ELMAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   ELMAR S.S.R یتراجت مان   WLA1-502 لدم یکیناکم  راشف  چوس  الاک :  مان 

انایرات ماب  ناغمرا 
ددع 42 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

باسح هب  رادیرخ  طسوت  دات  تست و  یسرزاب و  الاک و  تفایرد  زا  سپ  یلایر و  تخادرپ  هوحن  .درادن  تخادرپ  شیپ  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  تفن  یلم  تکرش  دنلب  تسیل  هناماس EP و  رد  هدنشورف  تیوضع  .ددرگ  یم  زیراو  هدنشورف 

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

23942661-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Universal Pulling ToolsUniversal Pulling Tools ناونع : : ناونع 12 112 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5750123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  لیاف  تاصخشم  حرش و  اب  قباطم  ددع - )  مادکره 2  الاک -  ملق   2 چوس (  ددع   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023000596 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
دار نیشرپ  یللملا  نیب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   PRESSURE SWITCH یتراجت مان   PS لدم لاتیجید  راشف  چوس  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ تسا .  یمازلا  تسویپ  یاه  لیاف  ندومن  اضما  رهم و  .دشاب  هدوزفا  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  نودب  تمیق  دراد .  تیولوا  یموب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب هدش  تبث  تفن  ترازو  عبانم  تسیل  رد  تسیاب  یم  ناگدنهد 

 . دنشاب یم  ترشابم  تراک  ای  بسک  زاوج  لاسرا  هب  مزلم  اههاگشورف 

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

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

5749451BETA راشف چوس  هحفص 92)دیرخ  چوس  ( چوس

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

5749998Universal Pulling Tools(92 هحفص چوس  ( چوس

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

لاتیجید5750123 راشف  هحفص 92)چوس  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لاتیجید لاتیجید راشف   راشف چوس   چوس ناونع : : ناونع 122122

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

5748352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریوصت 22405 توص و  لدم  یرتم  لباک 5  اب  وکاس  قرب  هناخ  راهچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000274 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنارشیپ هدننک  هضرع  عجرم  هنارشیپ  هدنزاس  عجرم   m 5 میس لوط  لدم 145  هناخ  راهچ  رایس  قرب  زیرپ  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ  39903946 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
دنوثایغ 09122462168

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

39903946-021  ، 39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتم یرتم   55 لباک   لباک اباب   قرب   قرب هناخ   هناخ راهچ   راهچ ناونع : : ناونع 123123

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5750072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و تاداهنشیپ  تسویپ  لیاف  قبط  افطل   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  .رطخ  یاهناکم  یارب  یندینش  یتوص و  تمالع  لانگیس  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن تسویپ  ور  یلام 

1101091574000723 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یدیلوت یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   SM1000 لدم یبایزرا  شجنس و  تازیهجت  یلاسرا  یکیرتکلا  یاه  لانگیس  تبث  دربراک  یلاتیجید  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 
دهج سراپ  یتعنص 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ور  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ  لیاف  قبط  افطل   . دشابیم هباشم  دک  ناریا  .رطخ  یاهناکم  یارب  یندینش  یتوص و  تمالع  لانگیس  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن

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

32912724-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: 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

یرتم5748352 لباک 5  اب  قرب  هناخ  هحفص 94)راهچ  توص  ( توص

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

لیذ5748660 تاصخشماب  هتسبرادم  هحفص 71)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تازیهجت5748665 یزادنا  هار  بصن و  هحفص 71)هیهت ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرصبو5748901 یعمس  هحفص 71)مزاول  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاسلج5749479 نلاس  هحفص 37)متسیس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یکیرتکلا5750072 یاه  لانگیس  تبث  دربراک  یلاتیجید  تبث  هحفص 94)هاگتسد  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یکیرتکلا یکیرتکلا یاه   یاه لانگیس   لانگیس تبث   تبث دربراک   دربراک یلاتیجید   یلاتیجید تبث   تبث هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 124124
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نامرک رنهاب  دیهش  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   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5748320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شورف زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  هباشم - دکناریا  - هناماس رد  روتکاف  لک  تمیق  جرد  موزل  - هدش تسویپ  تسیل  قبط  هنایار  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام تخادرپ 2   _ تسویپ تسیل  قبط 
1101094336000451 زاین :  هرامش 

نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رابت ناملس  باهولادبع   WV-LW1900 لدم  in 19 هنایار روتینام  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لیوحت  هنیزه  - الاک لیوحتو  هنومن  دات  زا  سپ  ههام  تخادرپ 2  یتسویپ - کرادم  ردروتکاف  شیپو  مالعتسا  گرب  مازلا   - تلاصا ، یگدنیامن همان   ، :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- عونمم هدننک  نیمات  طسوت  طرش  نتشاذگ  - هدننک نیمات  هدهعرب 

7613747181 یتسپ :  دک  رنهاب ،  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یلم   غاب  هارراهچ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32235011-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32260100-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شورف شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ وو   یتناراگ   یتناراگ هباشم - - هباشم دکناریا   دکناریا -- هناماس هناماس ردرد   روتکاف   روتکاف لکلک   تمیق   تمیق جرد   جرد موزل   موزل -- هدش هدش تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
ههام ههام   22 تخادرپ   تخادرپ  _ _ تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط

125125
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ع)  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: 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 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

5748685 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریاص تکرش  اب  راگزاس  یتایح  میالع  روتینام  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000691 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان  + ARAD P10 لدم یتایح  میالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هطوبرم سانشراکدات  هب  دیاب  هاگتسد  دوش  هعلاطم  امتح  دیرخ  طیارش  دشابیم  هباشم  دک  یلخاد  دیلوت  یتایح  میالع  وتینام ر  هاگتسدود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناریااص  دنرب  یاه  روتیناماب  راگزاسودسرب 

5166614756 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایح یتایح میالع   میالع روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126
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دابآ مرخ  هرامش 3  ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5749176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب دیاب  یمسر  روتکافوالاب  تیفیکو  یتناراگ  زاو  یتسویپ  یاه  لیاف  تاصخشم  قبطو  یناریا  دیاب  لخاددیلوت  تروصرد  اهالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050069000006 زاین :  هرامش 

دابآ مرخ  هرامش 3  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   DR-220DP لدم تس  ده  الاک :  مان 

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

گنوسماس یتراجت  مان   23P700 لدم  in 23 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
وسارف هنایار  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وسارف  یتراجت  مان   FC-900 لدم دیفس  یکشم و   USB مک بو  الاک :  مان 

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

ناریا یرتویپماک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   WINTEC یتراجت مان   ICI-PCG41 لدم  PC هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم   MEVA یتراجت مان   MTC-3000 لدم لانرتسکا  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819789691 یتسپ :  دک  دابآ ،  مرخ  یرتسگداد  یوربور  جح -  راولب  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33243329-066  ، 33232238-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232238-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لانرتسکا لانرتسکا تنیالک   تنیالک نیت   نیت هنایار -  -  هنایار سیک   سیک مکمک -  -  بوبو   روتینام -  -  روتینام تسده -  -  تسده دیرخ :  :  دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 127127
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سابعردنب یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5749199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم تسویپ  کرادم  رد  یلیمکت  تاحیضوت  تسا  رکذ  هب  مزال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096204000028 زاین :  هرامش 

سابعردنب یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   W2286L لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  کرادم  رد  یلیمکت  تاحیضوت  تسا  رکذ  هب  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نیماهب ،  هچوک  یاهتنا  رذوبا -  نادیم  بالقنا و  نادیم  لصاف  دح  ینیمخ -  ماما  نابایخ  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7914697891

32211633-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32211623-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

W2286LW2286L لدم   لدم   inin   2222 زیاس   زیاس   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 128128
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یلامش ناسارخ  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5749358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابهتشادراویدردبصنتیلباق ، دوشهمیمضشورفروتکافشیپ ، دشابیمداتدرومتسویپتسیلقبط ، تساهدشهدافتساهباشمدکناریازا ،LG اینژیوسکیاروتینام

1101000257002135 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  یتراجت  مان   XL2020AL لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 87 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد ، دشابیم هدوزفاشزراربتایلامنودبصلاختمیق.دوشیمهدادتدوعبیعهنوگرهوتریاغمتروصرد  ، دشابیمهدننکنیماتهدهعربرابنااتلمحهنیزه  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیمیموبدارفاابتیلولوا ، ددرگ تسویپیهاوگ  ، هدوزفاشزراربیهاوگنتشادتروص

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31511208-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

:: ناونع ناونع
.دشابهتشادراویدردبصنتیلباق .دشابهتشادراویدردبصنتیلباق ،، دوشهمیمضشورفروتکافشیپ دوشهمیمضشورفروتکافشیپ ،، دشابیمداتدرومتسویپتسیلقبط دشابیمداتدرومتسویپتسیلقبط ،، تساهدشهدافتساهباشمدکناریازا تساهدشهدافتساهباشمدکناریازا ،،LGLG اینژیوسکیاروتینام اینژیوسکیاروتینام
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داژنکاپ رتکد  دیهش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5749396 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دیلک هحفص   . روتینام 17 .یس  یپ  ینیم  .سوام  رتنیرپ .  لبیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090641000003 زاین :  هرامش 

داژنکاپ رتکد  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
دشاب  slp-tx403g لدم زاو  نولوسکیب  رتنیپ  لبیل.دشاب   gig 8 لقادح  ram و cpu corei3 یاراد امتح  mini pc دشاب. چنیا  روتینام 24  - .

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

1401/07/24 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم زیراو  هدنشورف  باسح  هب  یراک  زور  زا 7  سپ  رثکادح  زکرم  نیا  ناسانشراک  دات  زا  سپ  روتکاف  غلیم  دشاب  . یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ

8913898934 یتسپ :  دک  یتاره ،  یکشزپ  زکرم  یخرف  نابایخ  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36226200-035  ، 36229681-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36229681-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . دیلک دیلک هحفص   هحفص  . . روتینام  1717 روتینام .یس   .یس یپیپ   ینیم   ینیم .سوام   .سوام رتنیرپ .  .  رتنیرپ لبیل   لبیل ناونع : : ناونع 130130
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گرزب نارهت  هبعش 22  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5749457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  دیدرگ  همیمض  تاصخشم  رنکسا -  هاگتسد   2- رتنیرپ هاگتسد   3  - هاگتسد روتینام 2  - هاگتسد سیک 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
همیب 88546754 قح  ادرارقو و  - 
1101090695000014 زاین :  هرامش 

نارهت ود  تسیب و  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیب قح  دادرارق و  هباشم و  دک  ناریا  دیدرگ  همیمض  تاصخشم  رنکسا -  هاگتسد   2- رتنیرپ هاگتسد   3  - هاگتسد روتینام 2  - هاگتسد سیک 3   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
88546754-

1586867611 یتسپ :  دک  کالپ 5 ،  هچوک 8  یناهارف  ماقم  مئاق  نابایخ  یرهطم  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77484511-021  ، 88540791-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88731775-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنکسا رنکسا هاگتسد   هاگتسد   22 -- رتنیرپ رتنیرپ هاگتسد   هاگتسد   33  - - هاگتسد هاگتسد   22 روتینام   روتینام -- هاگتسد هاگتسد سیک  33   سیک ناونع : : ناونع 131131
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ناهفصا ناتسا  یتوکلم  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5749634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  روتینام  هاگتسد  سیک و 10  هاگتسد  یرادیرخ 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004927000003 زاین :  هرامش 
یتوکلم دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

یتسویپ لیاف  قبط  روتینام  هاگتسد  سیک و 10  هاگتسد  یرادیرخ 8  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  18 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلت هرامش  اب  روتکاف  شیپ  یراذگراب  زا  لبق  - ربتعم همان  تنامض  یاراد  هطوبرم - سانشراک  داتو  تیور  زا  دعب  تخادرپ  هدننک - نیمات  اب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - روتکاف الاک و  تریاغم  مدع  ددرگ - لصاح  سامت   031-34455243

8198634576 یتسپ :  دک  هناخشوقاب ،  کراپ  یوربور  یلم  کناب  بنج  هلال  یادتبا خ  سدق  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34455243-031  ، 34451972-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34455243-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   1010 وو   سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد   88 یرادیرخ   یرادیرخ ناونع : : ناونع 132132

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

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

زا 112 ھحفص 104 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hnf76hx4dcvu5?user=37505&ntc=5749634
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5749634?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


سدق رهش  نمهب  ناتسرامیب 12   :: 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

5749677 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09125799347 تسویپ - یاهلیاف  قبط  ...و ) رگپاچ  - یسیپ ینیم  - سیک ) رتویپماک دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091764000033 زاین :  هرامش 

سدق نمهب  ناتسرامیب 12  هدننک :  رازگرب 
شیک نماک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نناک   LBP-3300 دیفس هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  تیاباگیگ  یتراجت  مان   GZX1 لدم  ATX هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  تیاباگیگ  یتراجت  مان   GO-W20SD لدم  24x تعرس یکشم  گنر  اتاس  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   KODAK یتراجت مان   i30 لدم  A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

BIRCH یتراجت مان   BP-745 لدم دکراب  لبیل و  پاچ  یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
دنپ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ROCKET POS یتراجت مان   RP-80220 III لدم یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

LG یتراجت مان   T730PU لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
سدق رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد - رادیرخ اب  شرا  عوجرم و  قح  - هطوبرم سانشراک  دات  زادعب  تخادرپ  - هدننک نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  برد  ات  لمح  هنیزه  - یناریا یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ  - تسالاک لیوحت  هب  فظوم  زور  فرظ 5  رثکادح  هدنرب  - یمازلا الاک  تاصخشم  هارمهب  روتکاف  شیپ  قاصلا   - مزال یاهزوجم 

3751854819 یتسپ :  دک  نمهب ،  ناتسرامیب 12  یلصم - راولب   - سدق رهش  - جرک میدق  هداج  رتمولیک 20  سدق ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46848105-021  ، 46853313-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46848100-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ...و ...و رگپاچ   رگپاچ -- یسیپ یسیپ ینیم   ینیم -- سیک سیک )) رتویپماک رتویپماک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 133133
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زاوها ییاجر  دیهش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5749937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب روتکاف  شیپو  تمیق  تسیل  دشابیم  تسویپ  تسیلو   ..... رگپاچ یرزیلرتنیرپ  روتینام  هدش .  هدافتسا  هباشم  دکناریاز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . ددرگ تسویپو 

1101091169000056 زاین :  هرامش 
زاوها ییاجر  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح  . ددرگ تسویپو  یراذگراب  روتکاف  شیپو  تمیق  تسیل  دشابیم  تسویپ  تسیلو   ..... رگپاچ یرزیلرتنیرپ  روتینام  هدش .  هدافتسا  هباشم  دکناریاز   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لحم  ات 

6193645868 یتسپ :  دک  ییاجر ،  دیهش  کینیلک  یلپ  سوواکیک  نابایخ  ناگدازآ  نابایخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32239889-061  ، 32239894-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220012-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتناراگ5748320 هباشم - دکناریا  - هناماس رد  روتکاف  لک  تمیق  جرد  موزل  - هدش تسویپ  تسیل  قبط  هنایار  تازیهجت 
ههام تخادرپ 2   _ تسویپ تسیل  قبط  شورف  زا  سپ  تامدخ  و 

هحفص 96) روتینام  ( روتینام

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

یتایح5748685 میالع  روتینام  هاگتسد  ود  هحفص 96)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

لانرتسکا5749176 تنیالک  نیت  هنایار -  سیک  مک -  بو  روتینام -  تسده -  دیرخ :  هحفص 96)مالعتسا  روتینام  ( روتینام

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

5749199W2286L لدم  in 22 زیاس  LED هحفص 96)روتینام روتینام  ( روتینام

هرازه هرازه ناونعدکدک   ناونع

مالعا مالعا
ردرد هدش   هدش

هتسد هتسد
 / / یدنب یدنب

هژاودیلک هژاودیلک

.دشابهتشادراویدردبصنتیلباق5749358 ، دوشهمیمضشورفروتکافشیپ ، دشابیمداتدرومتسویپتسیلقبط ، تساهدشهدافتساهباشمدکناریازا ،LG روتیناماینژیوسکیاروتینام روتینام
هحفص )

(96

رگپاچ رگپاچ یرزیلرتنیرپ   یرزیلرتنیرپ روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 134134
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5749396 . دیلک هحفص   . روتینام 17 .یس  یپ  ینیم  .سوام  رتنیرپ .  هحفص 96)لبیل  روتینام  ( روتینام

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

رنکسا5749457 هاگتسد   2- رتنیرپ هاگتسد   3  - هاگتسد روتینام 2  - هاگتسد هحفص 96)سیک 3  روتینام  ( روتینام

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

یتسویپ5749634 لیاف  قبط  روتینام  هاگتسد  سیک و 10  هاگتسد  هحفص 96)یرادیرخ 8  روتینام  ( روتینام

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

5749677( ...و رگپاچ  - یسیپ ینیم  - سیک ) رتویپماک هحفص 96)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

رگپاچ5749937 یرزیلرتنیرپ  هحفص 96)روتینام  روتینام  ( روتینام

(( 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

تلافسآ5748624 هناخراک  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هارو  هحفص 71)زیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لیذ5748660 تاصخشماب  هتسبرادم  هحفص 71)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5749407 نیبرود  متسیس  داجیا  بصن و  هحفص 71)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاتیجید5748578 یاهولبات  تیریدم  عماج  رازفا  مرن  دیلوت  هزوح  رد  یرازفا  مرن  نارواشم  یئاسانش  هحفص 10)تهج  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

5748926hp pro m402dn هکبش تحت  رتنیرپ  هاگتسد  هحفص 37)کی  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

شیوداپ5748933 سوریو  یتنآ  هخسن  سنسیال 1100  دیدمت  هحفص 14)یناسرزورب و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5749006، هباشم یباختنا  یالاک  دک.تسویپ  تاصخشم  قبط  انرب  رازفا  مرن  دیدج  سنسیال  ددع  کی 
.تسیمازلا هدش  لیمکت  مرف  یراذگراب  دنربرکذ و 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

امیسوادص5749162 تشادهب  زکرم  تهج  طبترم  یاه  هناماسو  یکینورتکلا  یسیون  هخسن  رازفا  هحفص 14)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرامعم5749478 رازفا  مرن  هحفص 14)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیوداپ5749711 سوریو  یتنآ  هلاس  کی  هحفص 14)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تنرتنیا5749938 ناربراک  گال  هریخذ  تنرتنیا و  هب  ناربراک  یسرتسد  تیریدم  رازفا  هحفص 14)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هزادنا5750035 هاگتسد  ولج - هب  هنت  یریذپ  فاطعنا  یریگ  هزادنا  هاگتسد  یتسردنت - رازفا  مرن  هتسب 
یشزرو یریگ  هزادنا  هاگتسد  - ییاداناک هلپ  یریگ 

هحفص 14) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتادراو5750062 یتارداص و  یاهزوجم  رودص  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  ، یحارط زاب  هحفص 14)هژورپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

درکلمع5750099 یصاصتخا  یمومع و  یاه  صخاش  یبایزرا  رازفا  مرن  ینابیتشپ  یرادهگن و  هحفص 14)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

تلافسآ5748624 هناخراک  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هارو  هحفص 71)زیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کناب5748804 بعش  یریوصت  تراظن  یاهمتسیس  هحفص 71)ینابیتشپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

متسیس5750056 یناسرزورب  ینابیتشپ و  یرادهگن ، هنیمز  رد  لاعف  یاهتکرش  یبایزرا  ییاسانش و 
یریوصت تراظن  هچراپکی 

هحفص 12) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نادمه ناتسا  رد  ثداوح  تیریدم  یناتسرامیب و  شیپ  سناژروا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5749212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کسید کسید دراه   دراه -- هنایار هنایار هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم مرمر   - - پات - - پات بلبل   هارمه   هارمه هنایار   هنایار روتکژورپ -  -  روتکژورپ وئدیو   وئدیو -- دیفس   دیفس وو   هایس   هایس رگپاچ   رگپاچ یرزیل -  -  یرزیل سوام   سوام دیلک -  -  دیلک هحفص   هحفص ناونع : : ناونع
کیفارگ کیفارگ تراک   تراک لانرتنیا -  -  لانرتنیا کسید   کسید دراه   دراه هنایار -  -  هنایار

135135
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، دسرب  IT لوئسم دیئات  هب  یتسیاب  الاک  ، ددرگ یم  تخادرپ  الاک  لیوحت  زادعب  هام  3 روتکاف هنیزه  ، هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092691000019 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا   رد  ثداوح  تیریدم  یناتسرامیب و  شیپ  سناژروا  هدننک :  رازگرب 
یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان  لدم 9101  یکشم  دیلک  هحفص  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان   TM 40 USB لدم یرزیل  سوام  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
زیر رتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم  نناک  یتراجت  مان   MF 4010 لدم دیفس  هایس و  رگپاچ  الاک :  مان 

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

ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   OPTOMA هدنزاس عجرم   EX 762 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
زیدناش تراجت  وکین  هدننک  هضرع  عجرم   DELL یتراجت مان   Vostro 3350-Core i5 لدم پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

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

ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   GB 4 تیفرظ  DDR-3 مر الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
GREEN یتراجت مان   GP330A لدم  W 330 هنایار هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

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

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   2TB 6G SAS 7.2K 3.5 in DP HDD لدم هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم   ADATA TECHNOLOGY Co.LTD هدنزاس عجرم   ADATA یتراجت مان   SSD لدم  GB 240 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

رهشمرخ تراجت  لالب  یناگرزاب 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک  ماقرا  راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم   XFX یتراجت مان   GT610 لدم  GB 2 تیفرظ کیفارگ  تراک  الاک :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

فرط زا  طیارش  هنوگ  چیه  ، دشاب یم  هدننک  نیمات  دهع  هبالاک  لاسرا  هنیزه  هدوبربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  ، دشاب یم  زاین  الاک  تسویپ  تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یمن  شریذپ  لباق  ناگدننک  نیمات 

6516663973 یتسپ :  دک  سناژروا 115 ،  هر  ماما  قباس  ناتسرامیب  یقشع  هدازریم  نادمه خ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38322713-081  ، 38322048-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38322014-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5749557 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتید روتکژورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092866000059 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
سیس اوآ  ناروانف  هدننک  هضرع  عجرم  نیپیلیف  هدنزاس  روشک   EPSON هدنزاس عجرم   EPSON یتراجت مان   EB-X31 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09125442901 هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد 

دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه 

 : یتسپ دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یهاگشنادداهج  نامزاس  زیربت -  هاگشناد  زیربت -  یقرش -  ناجیابرذآ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5166616471

33341245-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33342565-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مر -5749212 پات - بل  هارمه  هنایار  روتکژورپ -  وئدیو  دیفس - هایس و  رگپاچ  یرزیل -  سوام  دیلک -  هحفص 
کیفارگ تراک  لانرتنیا -  کسید  دراه  هنایار -  کسید  دراه  - هنایار هیذغت  عبنم 

هحفص 109) روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

اتید5749557 روتکژورپ  هحفص 109)وئدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

اتید اتید روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 136136

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

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

زا 112 ھحفص 111 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rgyyk4dyhjhwc?user=37505&ntc=5749557
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5749557?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادرهش5748409 یاه  هرجنپ  تشپ  یقرب  هرکرک  ظافح  بصن  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 66) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یرتم5748630 یلیم  هغیتاب 100 یقرب  هرکرک  برد  بصن  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 66) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

کراصح5748832 هبعش  یقرب  هرکرک  بصن  هیهت و  تساوخرد :  دروم  تامدخ  الاک و  .تسا  هباشم  الاک  دک 
.تسویپ روتکاف  شیپ  حرش  هب  زربلا  ناتسا  نکسم  کناب 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 66) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ناتسغاب5748845 هبعش  یقرب  هرکرک  بصن  هیهت و  تساوخرد :  دروم  تامدخ  الاک و  .تسا  هباشم  الاک  دک 
.تسویپ روتکاف  شیپ  حرش  هب  زربلا  ناتسا  نکسم  کناب 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 66) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یزادنا و5749594 هار  بصن و  تاقلعتم و  روتوم و  اب  هارمه  یقرب  هرکرک  هاگتسد  راهچ  دادعت  دیرخ 
یتناراگ ینابیتشپ و 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 66) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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