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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 4  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 12  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 18

140 1140 1 رهم   رهم   1919 هبنش   هبنش هسهس   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   148هکس ,970 , 000148 ,970 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   ,89مهرد 19089, 190

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   139,950هکس , 000139,950 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس205,500205,500رالد سیئوس کنارف   329,500329,500کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 81هکس ,800 , 00081 ,800 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع237,300237,300رالد ناتسبرع لایر   87,26087,260لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 51هکس ,800 , 00051 ,800 , وروی000 ژورن317,940317,940وروی ژورن نورک   30نورک ,40030 ,400

رایع رایع   1818 یالط   13,598یالط ,00013,598 سیلگنا000, سیلگنا دنوپ   362دنوپ ,790362 نپاژ790, نپاژ نینی   دصکی   225,810225,810دصکی

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
((2525))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 136136))
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( یهگآ دادعت 15  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 20  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 11  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 33  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 43

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 60

( یهگآ دادعت 16  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 60

( یهگآ دادعت 8  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 70

( یهگآ دادعت 13  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 76

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( 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 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

( یهگآ دادعت 0  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 21  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( 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  • 97

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

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

( یهگآ دادعت 8  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 8  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

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

( یهگآ دادعت 9  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

( یهگآ دادعت 4  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 112

( یهگآ دادعت 15  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 123
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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  • 124

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 125

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 125

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 125
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یلام ینف و  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

rrk.ir :: عبنم هخومعبنم هبنش  زور  یرادا  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 رد  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هنالاس  نیمات  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر هصقانم 4.250.000.000  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تسارح دحاو  ناهفصا  یرادرهش  اواف  نامزاس  هدیپس  تسب  نب  یادتبا  هناخ -  هنیئآ  راولب  ناهفصا -   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: isfahan.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 یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003007000102 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776584 :: هرازه هرازه :: 1401/08/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادیرخ  زاین  ساسارب  هتفای  رارقتسا  یاه  متسیس  یزاس  یشرافس  یرازفا و  مرن  یاه  متسیس  رارقتسا  یرادرب و  هرهب  زایتما  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رادیرخ زاین  ساسارب  هتفای  رارقتسا  یاه  متسیس  یزاس  یشرافس  یرازفا و  مرن  یاه  متسیس  رارقتسا  یرادرب و  هرهب  زایتما  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1402/02/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 377 یگنسهوک 19و21 - نیب  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم -  ، 9176715683 یتسپ :  دک  فاوخ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاعالطا5776985 طخرب  لاسرا  شیالاپ و  ، یروآ عمج  تاعطق و  نیمات  ، یرادهگن ، ینابیتشپ
یرامش ددرت  یاههاگتسد 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

140 1140 1 لاس   لاس ردرد   سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن هنالاس   هنالاس نیمات   نیمات تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 11

زاین زاین ساسارب   ساسارب هتفای   هتفای رارقتسا   رارقتسا یاه   یاه متسیس   متسیس یزاس   یزاس یشرافس   یشرافس وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن یاه   یاه متسیس   متسیس رارقتسا   رارقتسا وو   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب زایتما   زایتما دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
رادیرخ رادیرخ

22
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لاس 57776841401  lts دنمشوه لقن  لمح و  یاه  متسیس  یارجا  رب  یحارط  تراظن و  هرواشم  هحفص 11)یارب  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناهفصا ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

abfaesfahan.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 401-3-656 مالعتسا  هقطنم 3  بالضاف  هکبش  یرادرب  هرهب  رادم  رد  یرتموئدیو  یبوریال و  وشتسش و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093631000160 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 FSS-9640145/ASM P/F "HIMA" PLC یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: 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

یرتموئدیو یرتموئدیو وو   یبوریال   یبوریال وو   وشتسش   وشتسش تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 33

FS S -9640145/ASM FS S -9640145/ASM P/F "HIMA" PLCP/F "HIMA" PLC  یفیک یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 125 ھحفص 6 
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093631000161 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 FSS-9740022/ASM P/F "HIMA" CONTROLIERS PLC یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

جروت نابایخ  سردم ، عطاقت  هب  هدیسرن  لالب ، دجسم  زا  رتالاب  (- جع ) رصعیلو نابایخ  - نارهت  ، 1966653943 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1966653943: یتسپدک هرامش 12  دازکاخ  نابایخ 

:: 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

نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092769000128 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777537 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 3357801049  ( ONE RUN  ) یتنیباک 250-60-2-160 هاگتسیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

سنارفنک نلاس  هقبط  کالپ 160  کارا  نابایخ  شبن  یلامش  رهشناریا  نابایخ  نارهت   ، 1583718967 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P/F "HIMA" CONTROLIERS P/F "HIMA" CONTROLIERS PLCPLC  یفیک یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 55

یتنیباک یتنیباک هاگتسیا   هاگتسیا دیرخ   دیرخ یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 125 ھحفص 7 
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ناهفصا هکرابم  دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدننک نیمات  ییاسانش  ناوخارف  یا -  هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

48549183 - 48549181 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم :: 1401/08/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاسدالوف  دحاو  باذم  لمح  راکرفسنرت  هاگتسد  تعرس 8  لرتنک  متسیس  یزاس  هنیهب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
-

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هعسوت یاهدادرارق  روما  یزکرم -  نامتخاس  هکرابم -  یتسپ 161  قودنص  ناهفصا ،  یبرغ  بونج  یرتمولیک  سردآ 75  : کرادم لاسرا   :: سردآ سردآ

03152733263 :: 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

یزاسدالوف یزاسدالوف دحاو   دحاو باذم   باذم لمح   لمح راکرفسنرت   راکرفسنرت هاگتسد   هاگتسد   88 تعرس   تعرس لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب 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 125 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003007000101 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776229 :: هرازه هرازه :: 1401/08/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگنس  نهآ  گنس  یاه  نامتخاس  نکاما و  راکدوخ  قیرح  نالعا  یاه  متسیس  بصن  تازیهجت و  نیمأت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناگنس نهآ  گنس  یاه  نامتخاس  نکاما و  راکدوخ  قیرح  نالعا  یاه  متسیس  بصن  تازیهجت و  نیمأت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1402/02/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 377 یگنسهوک 19و21 - نیب  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم -  یناسارخ -  ، 9176715683 یتسپ :  دک  فاوخ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  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

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

 , هدرپس ذخا  اب  دیرخ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHS-0049608-T17 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/07/30هرامش  : ءاضقنا خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5776951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CFI زاگ دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

راکدوخ راکدوخ قیرح   قیرح نالعا   نالعا یاه   یاه متسیس   متسیس بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت وو   نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 88

CFICFI زاگ   زاگ دیرخ   دیرخ 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 125 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092258000082 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777645 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لتاکلآ  نفلت  زکارم  یناسر  زورب  ءاقترا و  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

سدنهم 6 شبن  سدنهم  نابایخ  داشرا  راولب  مایخ  راولب  دهشم  رد  عقاو  داتس  رتفد   ، 9185835543 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  کالپ 18 

:: 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

لاقتنا5775609 هکبش  ریغتم و  مایپ  یاهولبات  یریوصت ، تفاظن  نیبرود  هناماس  ریمعت  یرادهگن و 
یکیفارت تاعالطا 

هحفص 10) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

یرهش5775686 یریوصت  شیاپ  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 11)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لاس 57759621401 رد  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هنالاس  نیمات  هحفص 5)تایلمع  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لتاکلآ لتاکلآ نفلت   نفلت زکارم   زکارم یناسر   یناسر زورب   زورب وو   ءاقترا   ءاقترا یفیک   یفیک یبایزرا   یبایزرا ناوخارف   ناوخارف 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 125 ھحفص 10 
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دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

200109505000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5775609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - سدقم دهشم  کیفارت  لرتنک  زکرم  یکیفارت  تاعالطا  لاقتنا  هکبش  ریغتم و  مایپ  یاهولبات  یریوصت ، تفاظن  نیبرود  هناماس  ریمعت  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 28.141.300.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.rrk.ir www.setadiran.irنفلت 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

میرک طابر  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095377000027 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776977 :: هرازه هرازه :: 1401/08/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  یگدننار  ییامنهار و  یرهش و  یاهولبات  دیرخ  هژورپ  هصقانم  دیدجت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
میرک  طابر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دانسا تسویپ  یصاصتخا  ینف و  تاصخشم  حرش  هب  رهش  حطس  یگدننار  ییامنهار و  یرهش و  رباعم  یاهولبات  بصن  دیرخ و  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
هصقانم

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1401/11/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

میرک طابر  یرادرهش  (، هر ) ینیمخ ماما  راولب  ، میرک طابر   ، 3761953198 یتسپ :  دک  میرک ،  طابر  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکیفارت یکیفارت تاعالطا   تاعالطا لاقتنا   لاقتنا هکبش   هکبش وو   ریغتم   ریغتم مایپ   مایپ یاهولبات   یاهولبات یریوصت ، ، یریوصت تفاظن   تفاظن نیبرود   نیبرود هناماس   هناماس ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 111 1

رهش رهش حطس   حطس یگدننار   یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار وو   یرهش   یرهش یاهولبات   یاهولبات دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ هصقانم   هصقانم دیدجت   دیدجت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1212

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

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

2001093547000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5775665 :: هرازه هرازه :: 1401/07/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تعرس  لرتنک  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  ناتسا  دوراتشن  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تعرس لرتنک  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   530,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/08/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دوراتشن یرادرهش   ، 4683139377 یتسپ :  دک  نباکنت ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001418000149 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775683 :: هرازه هرازه :: 1401/08/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانادبآ   ، رهش هرد   ، هردب  ، مالیا ناتسرهش  یاههار  یزاس  نمیاو  تلافسآ   ، یزاسهب یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نانادبآ   ، رهش هرد   ، هردب  ، مالیا ناتسرهش  یاههار  یزاس  نمیاو  تلافسآ   ، یزاسهب تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
1,027,700,532,831 یلام :  دروآرب 

لایر   26,554,010,640 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/11/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

08433338400  ، 6931998686 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1313

اههار اههار یزاس   یزاس نمیاو   نمیاو تلافسآ   تلافسآ  ، ، یزاسهب یزاسهب ناونع : : ناونع 1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005701000051 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775686 :: هرازه هرازه :: 1401/08/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش  یریوصت  شیاپ  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب  ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یرهش  یریوصت  شیاپ  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
64,367,750,000 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1401/11/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نفلت 07733340571 یزکرم و  یرادرهش  رهشوب   ، 7515988338 یتسپ :  دک  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هقطنم 14  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 20 - 90 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگآعبنم جرد  خیرات  زا  زور  دانسا 10  هئارا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا  هلحم  هعسوت  هقطنم  حطس  یرادا  یاه  نامتخاس  تالحم و  یارس  یزاس  بسانم  یزاس و  نمیا  تمرم ، تایلمع  - 

نامزلا و ..  بحاص  هلحم  هقطنم  حطس  یاه  ناتسوب  یتشادهب  سیورس  تمرم  یزاسزاب و  تایلمع  - 
هقطنم  حطس  وردنت  یداع و  یمومع  لقن  لمح و  سوبوتا  یاه  هاگتسیا  تازیهجت  ضیوعت  زیهجت و  ثادحا ، تایلمع  - 

یهگآ لصا  رد  جردنم  لماک  نتم  - .. 

یکناب همان  تنامض  ای  یرادرهش  هبعش  رهش  کناب  یهگآ  لصا  رد  جرنم  هرامش  باسح  هب  یدقن  تروص  هب  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیهش نامتخاس  کی  هرامش  نامتخاس  فکمه  هقبط  مزمز  هارراهچ  زا  دعب  یبونج  دربن  نابایخ  یتالحم  دیهش  هارگرزب  تاداهنشیپ  لوبق  دانسا و  تفایرد   :: سردآ سردآ
اهدادرارق  دحاو  یقاجاروپ 

هداز نسح  دیهش  نامتخاس  ود  هرامش  نامتخاس  فکمه  هقبط  رد  عقاو  هقطنم  هناخریبد  لیوحت 

84161202 تاعالطا 841617 - تفایرد   96040384 - 96040380 :: 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

یرهش یرهش یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یاهنیبرود   یاهنیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

تمرم تمرم وو   یزاسزاب   یزاسزاب تایلمع   تایلمع یرادا - - یرادا یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس وو   تالحم   تالحم یارس   یارس یزاس   یزاس بسانم   بسانم وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا تمرم ، ، تمرم تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
اهاه ناتسوب   ناتسوب یتشادهب   یتشادهب سیورس   سیورس

1616
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لقن لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
روشک

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001004000216 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776131 :: هرازه هرازه :: 1401/08/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رین  بارس -  یلغواویا و  دنرم -  دابآ  ناتسب  بارس -  یسرجوین  بصن  لمح و  تخاس ، حلاصم ، هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک  لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوت  تخاس و  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رین  بارس -  یلغواویا و  دنرم -  دابآ  ناتسب  بارس -  یسرجوین  بصن  لمح و  تخاس ، حلاصم ، هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
1,148,803,636,638 یلام :  دروآرب 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   28,980,000,000 نیمضت :  غلبم 

: احیجرت هصقانم  رد  تکرش  همانتنامض  نیمضت :  تاحیضوت 
یکناب همانتنامض  - 

یکناب شیف  - 
تکراشم  قاروا  - 

16:00 تعاس : 1401/11/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

شبن راشفادیرف -  نابایخ  قرش -  یدرگتسد  نابایخ  لامش -  سردم  هارگرزب  نارهت -   ، 1916618513 یتسپ :  دک  بارس ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
روشک لقن  لمح و  یاهانبریز  هعسوتو  تخاس  تکرش  یقرش -  شرآ 

:: 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

یسرجوین یسرجوین بصن   بصن وو   لمح   لمح تخاس ، ، تخاس حلاصم ، ، حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنزاش ناتسرهش  جرب  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001098342000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776967 :: هرازه هرازه :: 1401/08/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه  ریگ  تعرس  یزیمآ  گنر  یزاس و  زاب  تلافسآ  یریگ  هکل  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنزاش  ناتسرهش  جرب  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

اه ریگ  تعرس  یزیمآ  گنر  یزاس و  زاب  تلافسآ  یریگ  هکل  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,600,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   125,000,000 نیمضت :  غلبم 

اه  ریگ  تعرس  یزیمآ  گنر  یزاس و  زاب  تلافسآ  یریگ  هکل  نیمضت :  تاحیضوت 
14:00 تعاس : 1401/09/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

جرب یاتسور   ، 3873176561 یتسپ :  دک  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

2001001423000257 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776985 :: هرازه هرازه :: 1401/08/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عیمجت هناماس  یزکرم  رورس  هب  یرامشددرت  یاههاگتسد  تاعالطا  طخرب  لاسرا  شیالاپ و  یروآعمج ، تاعطق و  نیمات  یرادهگن ، ینابیتشپ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 1401/31/275 موس ) تبون  ) تاعالطا

یوضر  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هناماس یزکرم  رورس  هب  یرامشددرت  یاههاگتسد  تاعالطا  طخرب  لاسرا  شیالاپ و  یروآعمج ، تاعطق و  نیمات  یرادهگن ، ینابیتشپ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1401/31/275 موس ) تبون  ) تاعالطا عیمجت 
11,880,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   594,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
17:00 تعاس : 1401/11/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مالسا نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم -   ، 9173695636 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه ریگ   ریگ تعرس   تعرس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   تلافسآ   تلافسآ یریگ   یریگ هکل   هکل یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1818

یرامش یرامش ددرت   ددرت یاههاگتسد   یاههاگتسد تاعالطا   تاعالطا طخرب   طخرب لاسرا   لاسرا وو   شیالاپ   شیالاپ ،، یروآ یروآ عمج   عمج وو   تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ،، یرادهگن یرادهگن ،، ینابیتشپ ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1919

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

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

2001093897000103 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777021 :: هرازه هرازه :: 1401/08/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یئزج ) هس  یئزج و  ود  یئزج (  دنچ  گنر  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  رایرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یکی یکیفارت  هزوح  زاین  دروم  مالقا  هیهت  هقباس  دوخ  یراک  هموزر  رد  تسیاب  یم  هصقانم  رد  تکرش  راتساوخ  یقوقح  یقیقح و  صاخشا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
لایر .)  عومجم 10/000/000/000  رد  دنشاب (  هتشاد  ار  یتلود  تارادا  ای  اه  یرادرهش  زا 

12,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم 

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

.دش  دنهاوخ  هتشاذگ  رانک  هصقانم  زا  تروصنیاریغ  رد  .دنیامن  لیوحت 
14:30 تعاس : 1401/11/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رایرهش یرادرهش  داتس  نامتخاس  نمهب  ینارسوبوتا 22  هنایاپ  بنج  زامن  نادیم  رایرهش ـ   ، 3351633516 یتسپ :  دک  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

مج ماج   :: عبنم هبنشعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777684 :: هرازه هرازه یرادادکدک   تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

جرک یرادرهش  لاس 1401   lts دنمشوه لقن  لمح و  یاه  متسیس  یارجا  رب  یحارط  تراظن و  هرواشم  یارب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر 3 لقادح  کیفارت  هرواشم  تیحالص  هبتر  هبتر 3 و  لقادح  تارباخم  ای  کیتامروفنا  هزوح  ود  رد  ربتعم  هرواشم  تیحالص  هبتر  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کیفارت لرتنک  تیریدم و  مهدزای -  هقبط  جرک -  یرادرهش  یزکرم  یرادرهش  نامتخاس  لالب -  راولب  جرک -   :: سردآ سردآ

32279157-026 :: 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

(( یئزج یئزج هسهس   وو   یئزج   یئزج ودود   یئزج (  (  یئزج دنچ   دنچ گنر   گنر دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2020

140 1140 1 لاس   لاس   ltslts دنمشوه   دنمشوه لقن   لقن وو   لمح   لمح یاه   یاه متسیس   متسیس یارجا   یارجا ربرب   یحارط   یحارط وو   تراظن   تراظن هرواشم   هرواشم یارب   یارب ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001316000064 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777707 :: هرازه هرازه :: 1401/08/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیردراگ  ریگ  هبرض  هیاپ و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیوزق  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لیردراگ  ریگ  هبرض  هیاپ و  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
33,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,650,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/11/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  جح  راولب  نایزورون  راولب  یاهتنا  نیوزق   ، 3414946161 یتسپ :  دک  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاقتنا5775609 هکبش  ریغتم و  مایپ  یاهولبات  یریوصت ، تفاظن  نیبرود  هناماس  ریمعت  یرادهگن و 
یکیفارت تاعالطا 

هحفص 10) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

ییامنهار و5776977 یرهش و  یاهولبات  دیرخ  هژورپ  هصقانم  دیدجت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
رهش حطس  یگدننار 

هحفص 10) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

لیردراگ لیردراگ ریگ   ریگ هبرض   هبرض وو   هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26-0020525 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام  هتسب و  رادم  نیبرود  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیقد رازبا  یریگ  هزادنا  لیاسو  هورگ 

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاقتنا5775609 هکبش  ریغتم و  مایپ  یاهولبات  یریوصت ، تفاظن  نیبرود  هناماس  ریمعت  یرادهگن و 
یکیفارت تاعالطا 

هحفص 10) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

تعرس5775665 لرتنک  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 11)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرهش5775686 یریوصت  شیاپ  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 11)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

روتینام روتینام وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا کرمگ   :: 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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هربراک تسویپ 100 لیاف  تاصخشم  قبط  سوریو  یتنآ  یارب  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003004000185 زاین :  هرامش 

ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 
دیدج تاطابترا  هاگرد  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون   Kaspersky سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یمن  یدقن  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1594733119 یتسپ :  دک  ناریا ،  کرمگ  داتس  نامتخاس  رصان - هچوک  بنج  رصعیلو - نادیم  زا  رتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82992013-021  ، 82991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88912286-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: 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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط دنیامن )  ژراش  هرامش 100002194  یور  رب  ار  یتساوخرد  یاهکمایپ  دیاب  هصقانم  مرتحم  ناگدننک  تکرش   ) کمایپ دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ طیارش 

1101091504000427 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
روتکاف 30150000 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ طیارش  قبط  دنیامن )  ژراش  هرامش 100002194  یور  رب  ار  یتساوخرد  یاهکمایپ  دیاب  هصقانم  مرتحم  ناگدننک  تکرش   ) کمایپ دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34496414-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هربراک هربراک 100100 تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ یارب   یارب هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 2424

کمایپ کمایپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5776130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/12 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یحطس ششک  نعت  عون  نومزآ  تست و  تامدخ  ناونع : 

14012313 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/14 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباز 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 13 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هک طیارشلا  دجاو  یاه  تکرش  زا  یرهش 137 تیریدم  یکمایپ  هناماس  یزادنا  هار  ودیرخ  تهجدراد  رظن  رد  لباز  یرادرهش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامنیم یراکمه  هب  توعد  دنشاب  اتفا  زوجم  یاراد 

1101091256000133 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  لباز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/23 زاین :  خیرات 
لباز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ییادف مناخ  تاعالطا 09380254568  تهج  سامت  نفلت  مالساب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لباز ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  یزکرم _  هبعش  یزرواشک  کناب  یوربور  یسودرف _  نابایخ  لباز _  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9861746151 یتسپ : 

32233800-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32233800-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یحطس یحطس ششک   ششک نعت   نعت عون   عون نومزآ   نومزآ وو   تست   تست تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2626

یرهش  137137 یرهش تیریدم   تیریدم یکمایپ   یکمایپ هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قباطم   ) راک شدرگ  بایغ و  روضح و  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001354000100 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3139945397 یتسپ :  دک   ، 66 کالپ مجنپ - رسای  نابایخ  ماما -  راگدای  راولب  - ینیمخ ماما  نادیم  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34645822-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34645819-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ   :: 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 13 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیتکرام لاتیجید  رازگراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090048000069 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک ناتسچولب ،  ناتسیس و  یروانف  ملع و  کراپ  وجشناد 4 _  نابایخ  یوربور  وجشناد _  راولب   _ نادهاز نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816893111 یتسپ : 

33410086-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33410087-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راک راک شدرگ   شدرگ وو   بایغ   بایغ وو   روضح   روضح رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2828

گنیتکرام گنیتکرام لاتیجید   لاتیجید رازگراک   رازگراک ناونع : : ناونع 2929

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 12 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776706 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ و درکرهش - یرادرهش  لحم  رد  هربراک )  Enterprise Bitdefeder (400 سوریو یتنآ  رازفا  مرن  سنسیالدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاسکی 24*7 ناگیار  ینابیتشپ 

1101093707000019 زاین :  هرامش 
درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلاسکی ناگیار  ینابیتشپ  یتناراگ و  درکرهش - یرادرهش  لحم  رد  هربراک )  Enterprise Bitdefeder (400 سوریو یتنآ  رازفا  مرن  سنسیالدیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
7*24

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

32274002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273150-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیالدیرخ   سنسیالدیرخ ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادهاز یللملا  نیب  هاگدورف   :: 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 08 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسچولب ناتسیس و  یاههاگدورف   cctv زکرم یرادهگن  ینابیتشپ و  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003860000017 زاین :  هرامش 
نادهاز یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/01 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراددیاب هدننک  نیمات  ، لاسکیتدمب 1402/07/30 ات زا 1401/08/0 ناتسا  یاههاگدورف  یریوصت  تراظنزکرم  یرادهگن  ینابیتشپدادرارق و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  یتسویپ  کرادم  یرازگرابودات  ، دشاب یعامتجا  هافروراک  نواعت  ترازوزا  یدنب  هبترربتعم  یهاوگو  ینمیا  تیحالصدات  ربتعم  همانیهاوگ 

9815959376 یتسپ :  دک  نادهاز ،  هاگدورف  یرهطم -  راولب  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33213730-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33213730-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب 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 08 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777126 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

* دوش جرد  یلک  تمیق   * هدش همیمض  دادرارق  سیون  شیپ  قبط  دنمشوه  گنیکراپ  متسیس  دشابیم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000001000162 زاین :  هرامش 

یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب   ترازو  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ویکادام  یتراجت  مان  یا  هقلح  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون گنیکراپ  تیریدم  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

وتکادام
هتسب 1 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

* دوش جرد  یلک  تمیق   * هدش همیمض  دادرارق  سیون  شیپ  قبط  دنمشوه  گنیکراپ  متسیس  دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شزومآ ،  نامرد و  ، تشادهب ترازو  یزکرم  داتس  ، ناشفارز کمالف و  نیب  ، ناریا یامیس  نابایخ  ، سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1467664961

81452181-021  ، 88363560-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88363972-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

cctvcctv زکرم   زکرم یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 3131

گنیکراپ گنیکراپ تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3232

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهم اب  هارمه  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب  لاسکی  تدمب  هداد  زکرم  تازیهجت  ینابیتشپ  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  اضما  و 

1101001132000236 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

.دشاب  یمن  یسررب  لباق  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  ای  هلماعم ، عوضوم  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  زاوج  ای  همانساسا  لاسرا  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  اضما  رهم و  اب  هارمه  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب 

6714638685 یتسپ :  دک  لویالگ ،  نادیم  رویرهش   17 راولب نمهب   22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  قباطم  لاوریاف  هاگتسد  هس  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000114 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   SOPHOS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   XG 210 لدم یارب  ههام  زوجم 36  اب   FullGuard سنسیال یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم 
هتسب 3 دادعت : 

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

تسویپ دراوم  اب  قباطم  راک  حرش  تاصخشم و   . تسا هباشم  یباختنا  دک   . تسویپ تاصخشم  اب  قباطم  سنسیال  دیدمت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1513757311 یتسپ :  دک  هرامش 19 ،  مهدزای -  نابایخ  یلوبمالسا -  دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88709724-021  ، 88722430-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88711386-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد زکرم   زکرم تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 3333

لاوریاف لاوریاف هاگتسد   هاگتسد هسهس   سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  ناهفصا  ناتسا  ینارمع  یاه  حرط  تراظن  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003705000004 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  کرادم  دامرف -  لصاح  سامت  یبارت  یاقآ  هرامش 36881512 031  اب  لاوس  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173983411 یتسپ :  دک  یدازآ ،  راهب  شبن خ  دیحوت  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36208479-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36208385-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زیمت5775752 قاتا  گنیروتینام  هحفص 25)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یکیفارت5775891 تاعالطا  تشادرب  هناماس  بصن  هحفص 60)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یریگ5776643 هزادنا  مزاول   MDM ,PAYA رازفا مرن  ینابیتشپ  هحفص 25)تامدخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسا ناتسا ینارمع   ینارمع یاه   یاه حرط   حرط تراظن   تراظن هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  حرش  قباطم   DCS تاجنراک لنپ  یقرب  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003269 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ایلاتیا  هدنزاس  روشک   ALFA ELECTRIC یتراجت مان   CENTUM3000 لدم  DCS نویساموتا لرتنک و  یاه  متسیس  دربراک  یکیرتکلا  تاتسومرت  الاک :  مان 

نیشار دنولا  رتسگ  تعنص  هدننک  هضرع  عجرم   ALFA ELECTRIC هدنزاس
ددع 12 دادعت : 

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

.ددرگ هعلاطم  تقد  اب  تسویپ  یاهلیاف  افطل   :: 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

32265575-061  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DCSDCS نویساموتا   نویساموتا وو   لرتنک   لرتنک یاه   یاه متسیس   متسیس دربراک   دربراک یکیرتکلا   یکیرتکلا تاتسومرت   تاتسومرت ناونع : : ناونع 3636
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775619 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهدیلک تردقو و  نامرفرادم  یشک  میسو  زویف  روتکاتنک و  ضیوعت  لماش  لصا  نامرد  هناخروتوم  لرتنک  قرب  یاهولبات  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تراتسا بتسا و 

1101030092000655 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

قرب لرتنک  عیزوت و  یاه  هاگتسد  روتامروفسنارت و  مانید و  یقرب ، روتوم  دیلوت  سیورس :  مان 
ولبات 8 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف..دوشیم هداد  تدوع  سانجا  تریاغم  تروصرد..دشابیم  هدننک  نیماتاب  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیمرابنا  هبالاک  لیوحتزادعب  هامراهچ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایشعرم یاقا   09172016787 سامت : هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

7591994759 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  سیدرپ  بنج  لیلجرتکد  نابایخ   - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220165-074  ، 33223208-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاهدیلک یاهدیلک وو   تردقو   تردقو نامرفرادم   نامرفرادم یشک   یشک میسو   میسو زویف   زویف وو   روتکاتنک   روتکاتنک ضیوعت   ضیوعت لماش   لماش لصا   لصا نامرد   نامرد هناخروتوم   هناخروتوم لرتنک   لرتنک قرب   قرب یاهولبات   یاهولبات ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع
.تراتسا .تراتسا وو   بتسا   بتسا

3737
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیمت قاتا  گنیروتینام  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030411000033 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
همیمض لیاف  قبط  - 

یرادهگن ریمعت و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

هدنشورف هدهع  هب  بصن  لاسرا و  / دات بصن و  زا  دعب  یراک  زور  تخادرپ 30  / ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417653769 یتسپ :  دک  هقبط 6 ،  نارهت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  سدق  نابایخ  شبن  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81633655-021  ، 81633676-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81633664-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/7/26هرامش ات 14:58  تعاس 11:9  زا  زا 1401/7/18   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

esfahansteel.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راشف روتاربیلاک  ریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیمت زیمت قاتا   قاتا گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3838

راشف راشف روتاربیلاک   روتاربیلاک ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 3939

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5776133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/11 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کرحتم شوج  هطقن  هاگتسد  طبار  فیدر  ود  ناونع : 

14012663 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/21 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5776162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/18 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
obara کرام شوج  هطقن  هاگتسد  رپوتسا  هتسد  ناونع : 

14012418 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/22 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کرحتم کرحتم شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد طبار   طبار فیدر   فیدر ودود   ناونع : : ناونع 4040

obaraobara کرام   کرام شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد رپوتسا   رپوتسا هتسد   هتسد ناونع : : ناونع 4141
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/10/24عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/11 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یس لا  یپ  ناونع : 

14012704 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/24 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 14 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه لیاف  تاصخشم  قبط  ناهفصا  sc1 زکرم رد   kuhze لنپ لرتنک  یزاس  هنیهبو  ولبات  هیهتو  کیتاموتا  دیلک  دیرخ  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1201001022000165 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تسویپ یاه  لیاف  تاصخشم  قبط  ناهفصا  sc1 زکرم رد   kuhze لنپ لرتنک  یزاس  هنیهبو  ولبات  هیهتو  کیتاموتا  دیلک  دیرخ  هیهت و  - 
یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیب باسح  اصافم  دادرارق و  دقع  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 

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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسیس لالا   یپیپ   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4242

kuhzekuhze لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک یزاس   یزاس هنیهبو   هنیهبو ولبات   ولبات هیهتو   هیهتو کیتاموتا   کیتاموتا دیلک   دیلک دیرخ   دیرخ وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4343
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ناهفصا ناتسا  قرب  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریگ هزادنا  مزاول   MDM ,PAYA رازفا مرن  ینابیتشپ  تامدخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001190000054 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یریگ هزادنا  مزاول   MDM ,PAYA رازفا مرن  ینابیتشپ  تامدخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8173756819 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  خ  الاب -   غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36276006-031  ، 36273011-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36272228-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: 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 15 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هک تسا  یتکرش  اب  تیولوا  - هیارک شیپ  تروصب  لمح  تیفیک - اب  یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  نیبروت  تخوس  یاهریش  ECU تراک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب رتدوز  لیوحت  نامز 

1101091701001018 زاین :  هرامش 
یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/05 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریگ یریگ هزادنا   هزادنا مزاول   مزاول   MDM ,PAYAMDM ,PAYA  رازفا رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4444

هکهک تسا   تسا یتکرش   یتکرش اباب   تیولوا   تیولوا -- هیارک هیارک شیپ   شیپ تروصب   تروصب لمح   لمح تیفیک - - تیفیک اباب   یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت اباب   تیولوا   تیولوا نیبروت   نیبروت تخوس   تخوس یاهریش   یاهریش ECUECU تراک تراک ناونع : : ناونع
دشاب دشاب رتدوز   رتدوز لیوحت   لیوحت نامز   نامز

4545
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  قبط   PLC یکدی تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001019 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس عجرم   6DP1232-8BA لدم هاگورین  لرتنک  متسیس   PLC یکدی تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تس 17 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1473-14010892 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5777514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییاقلا  روسنس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ریاس هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط   PLCPLC  یکدی یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 4646

ییاقلا ییاقلا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 4747
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5777578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

146714 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ویتکا ویدار  روتکتد  صوصخم  تکوس  درب  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/07/24 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  حرش  قباطم   ICS یروف عطق  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003276 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایوپ جومارف  هدننک  هضرع  عجرم   FMP یتراجت مان   ESD-S7-400 لدم  ESD نک عطق  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تقد  اب  تسویپ  یاهلیاف  افطل   :: 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

32265575-061  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویتکا ویتکا ویدار   ویدار روتکتد   روتکتد صوصخم   صوصخم تکوس   تکوس درب   درب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

ICSICS یروف   یروف عطق   عطق متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4949
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26-0120284 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یپ هلک  رتست  ترا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

153175 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5777651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153175 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نوتاب شوپ  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/07/25 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یپیپ هلک   هلک رتست   رتست ترا   ترا ناونع : : ناونع 5050

نوتاب نوتاب شوپ   شوپ ناونع : : ناونع 5151
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52456728 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/07/25هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/07/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777664 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MACX MCR-SL-CAC- 5-I تکاتنک سکینوف  نایرج  لدبم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادرب هداد  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004519000228 زاین :  هرامش 

رهشوب سراف  جیلخ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  انیاس  سراپ  رادیاپ  یژرنا  هعسوت  هدنزاس  عجرم   PCM 4 لدم رگالاتید  هلول  طخ  طیارش  بایزرا  رادرب و  هداد  تبث و  هاگتسد  الاک :  مان 

انیاس سراپ  رادیاپ  یژرنا 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.تسا رظن  دم  تاشاعترا  رادرب  هداد  متسیس.دوش  عوجر  همیمض  یاه  لیاف  هب  .دشاب  یم  تساوخرد  تبث  تهج  افرص  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7516913817 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هاگشناد  ینیهام  دیهش  ینمهب خ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3730637-0917  ، 12220275-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

12220275-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MACX MCR-SL-CAC-  5- IMACX MCR-SL-CAC-  5- I تکاتنک   تکاتنک سکینوف   سکینوف نایرج   نایرج لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 5252

رگالاتید رگالاتید هلول   هلول طخطخ   طیارش   طیارش بایزرا   بایزرا وو   رادرب   رادرب هداد   هداد وو   تبث   تبث هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5353

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

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

زا 125 ھحفص 35 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/65lv9gbzg5q64?user=37505&ntc=5777664
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5777664?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bgbwmvejn4s8a?user=37505&ntc=5777675
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5777675?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نشیزوپ پت  هاگتسد  دیرخ 18  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001218000235 زاین :  هرامش 

رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سوط کیرتکلا  جوم  زیر  هدننک  هضرع  عجرم  سوط  کیرتکلا  جوم  زیر  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MTI500 لدم هروظنم  دنچ  نشیزوپ  پت  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

یتراجت مان  دقاف  هدننک  هضرع  عجرم  سوط  کیرتکلا  جوم  زیر  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MTI500 لدم هروظنم  دنچ  نشیزوپ  پت  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

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

.دیامن مادقا  تمیق  مالعا  هب  تبسن  تسویپ  کرادم  ساسا  رب  تسیاب  یم  هدنشورف  هدوب و  هباشم  یباختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402211-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هواپ ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتست لنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030097000178 زاین :  هرامش 

هواپ ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تعنص ناهوژپ  شیوپ  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم   GE ویتوموکول یاهدلوم  طسوت  یدیلوت  یاهژاتلو  یریگ  هزادنا  تهج  دربراک  ژاتلو  تست  لنپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

هواپ رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6791719677 یتسپ :  دک  نامردو ،  تشادهب  هکبش  - یرداق نیزنب  پمپ  یوربور  - یمالسا بالقنا  نابایخ  - هواپ هواپ ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46122872-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46121321-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نشیزوپ نشیزوپ پتپت   هاگتسد   هاگتسد   1818 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

یتست یتست لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 5555
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(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  لوسنا  یاه  هدننک  شوماخ  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003306 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شوماخ شتآ  ینمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اسای  ناریا  هدنزاس  عجرم   in 3/8 زیاس یناشن  شتآ  لوسپک  لماک  کروپیش  گنلیش و  الاک :  مان 

سراپ
تس 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  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

23942631-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط لوسنا   لوسنا یاه   یاه هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 5656

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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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5775803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هوحن .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ  تروصب  تخادرپ 

1101093985005114 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یدیمح دلاخ  هدننک  هضرع  عجرم   YANI یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 50  هتسب  لدم 196  یکیتسالپ  رواک  الاک :  مان 
هتسب 1700 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
وکاله ماهلا  هدیس  هدننک  هضرع  عجرم   NIKA یتراجت مان  یددع  هتسب 24   D-13912 لدم یکیتسالپ  رواک  الاک :  مان 

هتسب 500 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایمرواخ یتعنص  یزاگ  یاه  نیبروت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MIGT-225-27100727 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/22هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5776032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GAS DETECTOR دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

هوحن هوحن .دامن /  /  .دامن لاسرا   لاسرا لماعریدم   لماعریدم یاضماورهم   یاضماورهم وو   خیرات   خیرات وو   هرامشاب   هرامشاب تکرش   تکرش گربرسرد   گربرسرد ارار   دوخ   دوخ یلام   یلام وو   ینف   ینف تاداهنشیپ   تاداهنشیپ افطل   افطل ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   یرابتعا   یرابتعا تخادرپ   تخادرپ تروصب   تروصب تخادرپ   تخادرپ

5757

GAS DETECTORGAS DETECTOR دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  مرفرد  تمیق  مالعا.تسویپ  طیارشو  تاصخشماب  قباطم  لاس  2 یتناراگاب قیرح  مالعا  رشالف  ریژآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراددوخازجمروتکاف  شیپ  هئارازا.تسا  یمازلا 

1101004198000052 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ورشیپ لرتنک  رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   QLIGHT هدنزاس عجرم   SESA لدم قیرح  مالعا  راجفنا  دض  یبیکرت  رشالف  ریژآ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7516657536 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم  ینیمخ  ماما  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33550791-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33550791-077 :: 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

ناتسرل ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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 15 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776352 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشدهوک هزیناکم  رابنا  دابآ و  مرخ  ناتسرهش  دنولامک  یدازآ و  یاهرابنا  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001484000022 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تشدهوک هزیناکم  رابنا  دابآ و  مرخ  ناتسرهش  دنولامک  یدازآ و  یاهرابنا  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6813664378 یتسپ :  دک  یتایلام ،  روما  هرادا  یوربور  یناقلاط  هللا  تیآ  نابایخ  کناب  هار  راهچ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33316382-066  ، 33316381-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33312799-066 :: 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 رشالف   رشالف ریژآ   ریژآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

تشدهوک تشدهوک هزیناکم   هزیناکم رابنا   رابنا وو   دابآ   دابآ مرخ   مرخ ناتسرهش   ناتسرهش دنولامک   دنولامک وو   یدازآ   یدازآ یاهرابنا   یاهرابنا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 6060

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مناخ اب  یگنهامه  تهج  - دوش هعجارم  امتح  تسویپ  لیاف  هب  - دشابیم هدنشورف  هدهعب  نیوزق  یا  هقطنم  بآ  ات  لمح  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- دامن لصاح  سامت  09122818754 یناورسخ

1101001107000088 زاین :  هرامش 
نیوزق یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دنورا نیون  تراجت  دیرف  هدننک  هضرع  عجرم   TELETEK یتراجت مان   CA62PTC لدم تقرس  مالعا  ریگ  دزد  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یتساوخرد لیاف  قبط  روتکاف  شیپ  امتح  - دوش هعجارم  امتح  تسویپ  لیاف  هب  - دشابیم هدنشورف  هدهعب  نیوزق  یا  هقطنم  بآ  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشابیم یراک  زور  رثکادح 35  یدقن  تروصب  هیوست  تخادرپ و  - دامن لصاح  سامت  09122818754 یناورسخ مناخ  اب  یگنهامه  تهج  - دوش هئارا 

3419743193 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33239655-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33225074-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تقرس تقرس مالعا   مالعا ریگ   ریگ دزد   دزد متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 6161

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ مالعتسا  لیاف  یتساوخرددادعتو  تاصخشم  حرش  ( یئولیک 6 و 50  زاگوردوپ ( هدننک  شوماخ  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092586000210 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتراجت مان   kg 9/7 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 6 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لاچوت شتآ  سرداد 
ردنلیس 140 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
یتراجت مان   kg 87 نزو لوسپک  یدنب  هتسب  عون   kg 50 تیفرظ یردوپ  دماج  لکش  زاگ  یتفن و  داوم  دربراک  زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لاچوت شتآ  سرداد 
ردنلیس 6 دادعت : 

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

.تسویپ مالعتسا  لیاف  یتساوخرددادعتو  تاصخشم  حرش  ( یئولیک 6 و 50  زاگوردوپ ( هدننک  شوماخ  لوسپک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هناماس  تسویپ  مالعتسا  طیارش  مالعتسا و  لیاف 

 . یگنهامه تهج  هارمه 09172034378  هرامش 

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

8209000-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ مالعتسا   مالعتسا لیاف   لیاف یتساوخرددادعتو   یتساوخرددادعتو تاصخشم   تاصخشم حرش   حرش (( یئولیک یئولیک   5050 وو     66 زاگوردوپ ( ( زاگوردوپ هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 6262
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هنایم دالوف  عمتجم   :: 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   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط   CH4 زاگ روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000418 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
XZ-20-MN لدم |Kusam Meco ( | زاگ روتکد   ) زاگ زاسراکشآ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رظان 33513307 کیتاموتا  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  زاین  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092868000364 زاین :  هرامش 

ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دیدرگ یراذگراب  هناماس  رد  تسویپ  تاعالطا  قبط  خرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917914559 یتسپ :  دک  رنهابدیهش ،  هلکسا  بنج  - نارادساپراولب - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33513081-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513311-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CH4CH4  زاگ زاگ روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 6363

کیتاموتا کیتاموتا قیرح   قیرح افطا   افطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس زاین   زاین دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 6464
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52456770 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/07/24هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/07/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لزان یرپسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یناتسا   :: 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

ویتکا5777578 ویدار  روتکتد  صوصخم  تکوس  درب  هحفص 25)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  3333   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5775602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

151306 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
gewiss تکوسرواپ یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/07/26 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لزان لزان یرپسا   یرپسا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

gewissgewiss تکوسرواپ   تکوسرواپ ناونع : : ناونع 6666
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نیوزق یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775613 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مناخ اب  یگنهامه  تهج  - دوش هعجارم  امتح  تسویپ  لیاف  هب  - دشابیم هدنشورف  هدهعب  نیوزق  یا  هقطنم  بآ  ات  لمح  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- دامن لصاح  سامت  09122818754 یناورسخ

1101001107000086 زاین :  هرامش 
نیوزق یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   CART HP HBA 16 GB SN1100 with 2 SFP 16 GB لدم یتارباخم  هکبش  لاصتا  روتپادآ  الاک :  مان 
شواچ نارکوش  هورگ 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتساوخرد لیاف  قبط  روتکاف  شیپ  امتح  - دوش هعجارم  امتح  تسویپ  لیاف  هب  - دشابیم هدنشورف  هدهعب  نیوزق  یا  هقطنم  بآ  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشابیم یراک  زور  رثکادح 35  یدقن  تروصب  هیوست  تخادرپ و  - دامن لصاح  سامت  09122818754 یناورسخ مناخ  اب  یگنهامه  تهج  - دوش هئارا 

3419743193 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33239655-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33225074-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم هکبش   هکبش لاصتا   لاصتا روتپادآ   روتپادآ ناونع : : ناونع 6767
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775668 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

UPS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003307 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   AEG هدنزاس عجرم   PROTECT FILIX M 400 لدم  KVA 30 ناوت یجورخ  یدورو و  زاف  هس  نیالنآ   UPS الاک :  مان 

AEG یتراجت مان  ناراف 
هاگتسد 28 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام ینف و  داهنشیپ  هئارا  .دشاب  یم  یلخاد  هدنزاس  اب  تیولوا  .دشاب  یم  تسویپ  ینف  تاصخشم  طقف  رادیرخ  کالم  .تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروصنیاریغ  رد  .تسا  یمازلا   PDF تروصب

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

23942633-021  ، 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رظان دات  رظن و  قبط  بصن  تاقلعتم  هارمه  هب   cable guard fiber 1u -19 inch/black ددع دیرخ 500  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001288 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   CABLE یتراجت مان   B31-252663 لدم  m 5 لوط یرون  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ره تهج  * تسیمازلاروتکاف شیپ  هئارا  تسیمازلا .  تراظن  هاگتسد  هیدأت  ذخا  هنومن و  هئارا  تسویپ .  حرش  هب  الاک  تسا .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم  ندش  هدنرب  تروص  رد  * دامرف لصاح  سامت  این  نیگرگ  یاقآ  اب 88115345  لاوس  هنوگ 

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UPSUPS ناونع : : ناونع 6868

رظان رظان دات   دات وو   رظن   رظن قبط   قبط بصن   بصن تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب     cable guard fiber 1u - 19 inch/blackcable guard fiber 1u - 19 inch/black ددع   ددع   500500 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CISCO CATALYST 2960 – X24 GIGE POE , 370 W ,4X 1G SFP , LAN BASE (WS-C2960 X- 24PS-L) تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش گنهامه  سانشراک  اب  ORGINAL-NEW

1101090049002688 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیمث رهم  اسراپ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   CNET یتراجت مان   CBR-980 لدم هنایار  روتینام  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

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

CISCO CATALYST 2960 – X24 GIGE POE , 370 W ,4X 1G SFP , LAN BASE (WS-C2960 X- 24PS-L) ORGINAL-NEW :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقداص 02146624106 یاقآ  سانشراک  .امه  یزکرم  تارادا  برد  یولج  سنج ، لیوحت  یراک  هام  هس  تخادرپ  هوحن  تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف یا  هقطنم  قرب  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 09 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروتسیریات رژراش  هاگتسد   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000453 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا هیذغت  عبانم  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   PS4842 دک  A 42 نایرج تدش   V 48 ژاتلو یتارباخم  یتعنص و  دربراک  دم  چیئوس  رژراش  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32142685-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار روتینام   روتینام چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7070

یروتسیریات یروتسیریات رژراش   رژراش هاگتسد   هاگتسد   33 ناونع : : ناونع 7171
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ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -159-7-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  خیرات 1401/7/16  زا   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم خیراتعبنم ات  خیرات 1401/7/16  زا   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775896 :: هرازه هرازه خیراتدکدک   ات  خیرات 1401/7/24  زا   - 1401/07/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاف 8 دیدج  یاه  تیاس  هژورپ  زاف 3 - ) رهشلگ   ) ناجنز عولط  دیدج  تیاس  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401-07-181401-07-24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5776034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش چیئوس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیدج دیدج تیاس   تیاس ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 7272

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7373
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5776171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/11 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوژام تراک  ناونع : 

14012688 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/22 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-303-1405 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 19-07-1401 27-07-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5776239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد  قباطم   Motherboard , CPU, RAM یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش  تازیهجت  رتویپماک و  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوژام لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 7474

Motherboard ,  CPU,  RAMMotherboard ,  CPU,  RAM ناونع : : ناونع 7575
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776419 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود  بصن  هب  طوبرم  یفرصم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003315 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رادنپ  ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  سالپ  تن  یک  یتراجت  مان   kp-ch20050 لدم  5m لوط  hdmi2.0v لباک الاک :  مان 

ددع   1 دادعت : 
 1401/07/26 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

32338212-071  ، 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

رهش ینیمخ  هیرظنم  ید  ناتسرامیب 9   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم لوئسم  دات  دروم  دوش  یراذگ  تمیق  هناگادج  یتسویپ  کرادم  دوش  یم  هیوست  ههام  کی  یقبام  دقن  دصرد  50 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یتناراگ  یاراد  هدننک  نیمات  هدهع  هب  بصن 

1101092471000023 زاین :  هرامش 
ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  رهش  ینیمخ  هیرظنم  ید  ناتسرامیب 9  هدننک :  رازگرب 

رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HARD CAGE SMALL FORM لدم دراه  صوصخم  لانرتنیا  هظفحم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/21 زاین :  خیرات 
رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زکرم رابنا  برد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8419143111 یتسپ :  دک  هیرظنم ،  ید  ناتسرامیب 9  یقرش -  اویش  نابایخ  هیرظنم -  رهش -  ینیمخ  ناهفصا -  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33604447-031  ، 33604446-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33604471-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود بصن   بصن تهج   تهج   kp-ch20050kp-ch20050 لدم   لدم   55 mm  لوط لوط   hdmi2 .0vhdmi2 .0v لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676

بصن بصن هطوبرم   هطوبرم لوئسم   لوئسم دات   دات دروم   دروم دوش   دوش یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق هناگادج   هناگادج یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم دوش   دوش یمیم   هیوست   هیوست ههام   ههام کیکی   یقبام   یقبام دقن   دقن دصرد   دصرد 5050 ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب  

7777
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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 16 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب روتکاف  شیپ  هئارا  هدننک - نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  تسویپ - قبط  اقیقد  تساوخرد  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  - لباک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  ینف  تاصخشم 

1101092410000904 زاین :  هرامش 
ناروشرز یالط  یندعم  عیانص  نداعم و  شرتسگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16RO16 لدم  m 5 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 400 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
باکت رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشابیم هدننک  نیمات  تمیق  داهنشیپ  دات  مدع  هلزنم  هب  روتکافشیپ  هئارا  مدع  - تسیمازلا دیرخ  تساوخرد  اب  تقباطم  تهج  روتکافشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
***

( زور رثکادح 45  یرادا  تاروما  هب  هجوت  اب   -) رابنا دیسر  ینف و  دات  زادعب  تخادرپ 

 : 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

45520316-044  ، 45530859-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

89777754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا هدننک - - هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع ربرب   لمح   لمح هنیزه   هنیزه تسویپ - - تسویپ قبط   قبط اقیقد   اقیقد تساوخرد   تساوخرد -- دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- لباک لباک ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم

7878
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  دادعت 20   LMU -Phase to Grand تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ رد  هدش  مالعا  طیارش  قبط  هاگتسد و  دادعت 35   LMU -Phase to Phase two box &hybrid

1101001262000626 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

شور هنیهب  مایپ  ارف  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   PPW600 لدم  kV 400-63 ژاتلو زاف  هب  زاف  سنادپما  قیبطت  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 35 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
شور هنیهب  مایپ  ارف  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   PNW600 لدم  kV 400-63 ژاتلو نیمز  هب  زاف  سنادپما  قیبطت  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادرب هرهب  تنواعم  رابنا  الاک  هیلخت  لیوحت و   - دشاب یم  زاین  حرش  قبط  دیرخ  تساوخرد  دشاب و  یم  هباشم  هدش  باختنا  یالاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگ یم  تروص  یرادا  لحارم  یط  زور  یط 90  لقادح  الاک و  دات  لیوحت و  زا  سپ  هجو  تخادرپ   - دشاب یم  زاوهارد 

6133613137 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  نابایخ  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32248303-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاف زاف هبهب   زاف   زاف سنادپما   سنادپما قیبطت   قیبطت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7979
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ ههام ود  تخادرپ  / هدننک نیمان  اب  یربراب  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ تساوخرد  قبط  رتویپماک  رازفا  تخس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095112000479 زاین :  هرامش 

رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ ههام ود  تخادرپ  / هدننک نیمان  اب  یربراب  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ تساوخرد  قبط  رتویپماک  رازفا  تخس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6155753658 یتسپ :  دک  رهشهام ،  یمیشورتپ  عیانص  ناتسرامیب  تثعب  کرهش  رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینسمم تخت  رصع 96  یلو  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیزگیاج چوس  چوس ، یبارخ  تروص  رد  لاس  ات 1  .دشاب  سراف  ناتسا  رد  یمسر  رتفد  دشاب و  سراف  ناتسا  یموب  تکرش   : . تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ داریا  عفر  تعاس  رد 24  هکبش  یعطق  .دهد 

1101091286000045 زاین :  هرامش 
ینسمم تخت  96 رصع   یلو  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  رواخ  جوم  یروآ  نف  هدنزاس  عجرم  جومانف  یتراجت  مان   FNJ-RFSC-01 لدم یتارباخم  متسیس   L-Band/UHF کیتاموتا چیئوس  الاک :  مان 
رواخ جوم  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

ینسمم رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدقن تخادرپزاب  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

42532241-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

// ههام ههام ودود   تخادرپ   تخادرپ // هدننک هدننک نیمان   نیمان اباب   یربراب   یربراب هنیزه   هنیزه // هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا // تسویپ تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط رتویپماک   رتویپماک رازفا   رازفا تخس   تخس ناونع : : ناونع 8080

یتارباخم یتارباخم متسیس   متسیس   L-Band/UHFL-Band/UHF  کیتاموتا کیتاموتا چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 8181
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تاعالطا یروانف  تاطابترا 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   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000005000002 زاین :  هرامش 

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
ربیف لباک  ددع  شش  -- QSFP دع شش  چیئوس -  هاگتسد  کی  - 

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

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

.ددرگ یم  یقلت  هدننک  نیمات  فارصنا  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  یراذگراب  مدع  دشاب و  یم  یمازلا  تسویپ  تاصخشم  دات  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631713461 یتسپ :  دک  تاطابترا ،  ترازو  یزکرم  نامتخاس  یسودق -  دیهش  هارراهچ  زا  رتالاب  یتعیرش - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88114006-021  ، 88114005-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88429279-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربیف ربیف لباک   لباک ددع   ددع شششش   -- -- QSFPQSFP  ددع ددع شششش   چیئوس -  -  چیئوس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزاجم یاضف  یلم  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 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090395000063 زاین :  هرامش 

روشک یزاجم  یاضف  یلم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  اب  قباطم  یتساوخرد  یالاک  - 

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

1401/07/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  یمسر  روتکاف  هدوزفا و  شزرا  یهاوگ  هئارا 

دشایم هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هنیزه 
یراک زور  هیوست 15

1515674311 یتسپ :  دک  کالپ 20 ،  یبرغ -  نابایخ 16  شبن  یقهیب - راولب  نیتناژرآ - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22073023-021  ، 86121086-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86047395-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم   HP MSA 2062 جیروتسا هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم تسویپ  هبالاک  تاصخشمودیرخ  تساوخرد.تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا 

1101001331000313 زاین :  هرامش 
زاوها بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   QNAP یتراجت مان   TVS-682-I3 لدم  GB 8 جیروتسا سن  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تبث زا  لبق  افطل.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  رابنا  ات  لمح  هنیزهودشابیم  زاوها  افبآ  رابنا  الاک ، لیوحت  لحم  .دشابیم  یدقن  ریغ  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 06134450599-09361443045  هب  یردفص  سدنهم  یاقآ  اب  لماک  تاصخشم  تفایرد  یگنهامه و  تهج  هناماس  رد 

6163653118 یتسپ :  دک  دادرخ ،  شبن  - یبرغ جنپ  نابایخ  - سراپنایک - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34457036-061  ، 34441721-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34441721-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 16 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسویپ لیاف  قباطم  هداد  هکبش  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000187 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپب  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تساوخرد.تسا تساوخرد.تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشمدک   هباشمدک ناریازا   ناریازا تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   HP MSA 2062HP MSA 2062 جیروتسا   جیروتسا هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم تسویپ   تسویپ هبالاک   هبالاک تاصخشمودیرخ   تاصخشمودیرخ

8484

.یتسویپ .یتسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم هداد   هداد هکبش   هکبش تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت 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 08 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09127976332 هرامشاب یگنهامه  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  رودص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرابتعا تروصب  هیوست 

1101096102000647 زاین :  هرامش 
نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

SILICON4ME یتراجت مان  اب  یلاتسیرک  هبعج   SWO109 لدم لاکیتپا  سوام  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس   L لدم  GB 16 تیفرظ یرومم  شلف  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

هانپ یوسوم  هلا  حور  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  سپیلیف  یتراجت  مان   SPA5300 لدم  W 100 ناوت هنایار  وگ  دنلب  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
راک تشک  ارهز  هدننک  هضرع  عجرم   ANCO هدنزاس عجرم  لدم 0012  یزیمور  نفلت  یرنف  میس  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   TESKO یتراجت مان   MANS4 لدم رتنیرپ   USB لباک الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
هماس ناکین و  شورس  هدننک  هضرع  عجرم  هماس  ناکین و  شورس  هدنزاس  عجرم   Vpc3lo لدم یتایح  مئالع  روتینام  لباک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

روپ ناحیر  نمحرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  وکست  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  وکست  یتراجت  مان   TMO لدم هنایار  سوم  یبط  دپ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017101-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دپدپ یتایح -  -  یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام لباک   لباک  - - رتنیرپ رتنیرپ   USBUSB  لباک لباک یزیمور -  -  یزیمور نفلت   نفلت یرنف   یرنف میس   میس  - - هنایار هنایار وگوگ   دنلب   دنلب  - - یرومم یرومم شلف   شلف لاکیتپا -  -  لاکیتپا سوام   سوام ناونع : : ناونع
هنایار هنایار سوم   سوم یبط   یبط

8686
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52452083 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/07/30هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/07/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه ک چئوسو  لانگیس  یاه  هدنهد  لاقتناواهزاسراکشآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه چئوسو   چئوسو لانگیس   لانگیس یاه   یاه هدنهد   هدنهد لاقتناواهزاسراکشآ   لاقتناواهزاسراکشآ ناونع : : ناونع 8787
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52445438 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/07/29هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/07/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/07/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه ک چئوسو  لانگیس  یاه  هدنهد  لاقتناواهزاسراکشآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه  کک چئوسو   چئوسو لانگیس   لانگیس یاه   یاه هدنهد   هدنهد لاقتناواهزاسراکشآ   لاقتناواهزاسراکشآ ناونع : : ناونع 8888
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777699 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روک طاقن  عفر  یاتسار  رد  تادیهمت  ذاختا  ییاسانش و  تهج  یسناکرف  شیاپ  روظنم  هب  دور  دنورا  هاربآ  رد  گنیلانگیس  تست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییویدار 

 ( یسمش هام  هس  تدم  هب  )
1101005867000165 زاین :  هرامش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دیئامرف هعلاطم  ار   pdf یاهلیاف افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507067-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیفارت5775891 تاعالطا  تشادرب  هناماس  بصن  هحفص 60)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

کمایپ5776072 هحفص 18)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یریگ5776643 هزادنا  مزاول   MDM ,PAYA رازفا مرن  ینابیتشپ  هحفص 25)تامدخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

گنیتکرام5776691 لاتیجید  هحفص 18)رازگراک  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

طابترا5777077 سراپ  تکرش  یتناراگ  اب  طقف  .دیهد  هئارا  روتکاف  شیپ  تسویپ  لیاف  قباطم  افطل 
.دشاب یم  لوبق  دروم  رازفا 

هحفص 76) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

طابترا5777123 سراپ  تکرش  یتناراگ  اب  طقف  .دیهد  هئارا  روتکاف  شیپ  تسویپ  لیاف  قباطم  افطل 
.دشاب یم  لوبق  دروم  رازفا 

هحفص 76) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

گنیکراپ5777126 تیریدم  رازفا  مرن  هحفص 18)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هسهس تدم   تدم هبهب   )) ییویدار   ییویدار روک   روک طاقن   طاقن عفر   عفر یاتسار   یاتسار ردرد   تادیهمت   تادیهمت ذاختا   ذاختا وو   ییاسانش   ییاسانش تهج   تهج یسناکرف   یسناکرف شیاپ   شیاپ روظنم   روظنم هبهب   گنیلانگیس   گنیلانگیس تست   تست ناونع : : ناونع
 ( ( یسمش یسمش هام   هام

8989
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هداد5777133 زکرم  تازیهجت  ینابیتشپ  هحفص 18)یرادهگن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسا5777526 ینارمع  یاه  حرط  تراظن  هحفص 18)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرصبو یعمس  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092678000543 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 : 

1401/07/27 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

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرصبو یرصبو یعمس   یعمس مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 9090
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رتسبش 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 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775650 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدزمتسد تروص  هب  دوجوم  یاه  هشقن  حرط و  قبط  یکیفارت  ریگتعرس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005736000025 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  رتسبش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

رتسبش رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدزمتسد تروص  هب  دوجوم  یاه  هشقن  حرط و  قبط  یکیفارت  ریگتعرس  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5381855455 یتسپ :  دک  یرتسبش ،  دومحم  خیش  نابایخ  یادتبا  هر ) ) ماما نابایخ  رتسبش  رتسبش ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42420500-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42423070-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدزمتسد یدزمتسد تروص   تروص هبهب   دوجوم   دوجوم یاه   یاه هشقن   هشقن وو   حرط   حرط قبط   قبط یکیفارت   یکیفارت ریگتعرس   ریگتعرس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 9191
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ناجنز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775772 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحت و عبرمرتم -  500 رادقم هب  40*40 لیرب ینامیسرویپ  عبرم و  رتم  350 رادقم هب  دیفس  تیلاتسون  ینامیسرویپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینف رظان  هاگشیامزآ و  هیدات  اب  لحم  رد  هیلخت 

1201005220000250 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هاگشیامزآ هیدات  اب  لحم  رد  هیلخت  لیوحت و  عبرمرتم -  500 رادقم هب  40*40 لیرب ینامیسرویپ  عبرم و  رتم  350 رادقم هب  دیفس  تیلاتسون  ینامیسرویپ  دیرخ  - 
ینف رظان  درادناتسا و  قبط 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
عبرمرتم  850 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب لحم  رد  هیلخت  لیوحت و  عبرمرتم -  500 رادقم هب  40*40 لیرب ینامیسرویپ  عبرم و  رتم  350 رادقم هب  دیفس  تیلاتسون  ینامیسرویپ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینف رظان  درادناتسا و  قبط  هاگشیامزآ  هیدات 

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیلاتسون تیلاتسون ینامیسرویپ   ینامیسرویپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292
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جدننس تشادهب  زکرم   :: 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   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775790 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل  اب  قباطم  هتسبرادم (  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094154000035 زاین :  هرامش 

جدننس تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( تسویپ تسیل  اب  قباطم  هتسبرادم (  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6614617496 یتسپ :  دک  جدننس ،  تشادهب  زکرم   - یناقلاط نابایخ  جدننس ئ- - ناتسدرک جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33178844-087  ، 33164473-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33179640-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775819 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

POLYAMIDE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003312 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کال انوم  هدننک  هضرع  عجرم  کال  انوم  یتراجت  مان   Lit 20 یکیتسالپ فرظ  گنر 100  دک  دیفس  تام  تسالپومرت  یکیلیرکا  گنر  الاک :  مان 

ددع 5670 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ ینف  حرش  قباطم  -2 دشابیم هباشم  دک  ناریا  -1 :: 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

32241996-061  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم هتسبرادم (  (  هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9393

POLYAMIDEPOLYAMIDE ناونع : : ناونع 9494
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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 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ ناتسا  یظافحتسا  هزوحرد  نآ  تاقلعتم  لیردراگ و  ریمعت  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000124 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/07/19 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

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نازود کشم  حطسمه  ریغ  عطاقت  فداصت  رپ  هطقن  حالصا  یزاس و  نمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001159000142 زاین :  هرامش 

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

11 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32250997-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسلگ ناتسا   ناتسا یظافحتسا   یظافحتسا هزوحرد   هزوحرد نآنآ   تاقلعتم   تاقلعتم وو   لیردراگ   لیردراگ ریمعت   ریمعت وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 9595

نازود نازود کشم   کشم حطسمه   حطسمه ریغ   ریغ عطاقت   عطاقت فداصت   فداصت رپرپ   هطقن   هطقن حالصا   حالصا وو   یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 9696
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هشیدنا 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 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ سکع  قباطم  لماک  بصن  اب  .لماک  کالپلور  چیپ و  اب  درادناتسا  یکیتسال 33*90  ریگ  تعرس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093968000045 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  هشیدنا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نایسابع اضر  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نایسابع  اضر  هدنزاس  عجرم   33x90x5 cm زیاس یکشم  درز و  یکیتسال  ینابایخ  ریگ  تعرس  الاک :  مان 

ددع 550 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ سکع  قباطم  لماک  بصن  اب  .لماک  کالپلور  چیپ و  اب  درادناتسا  یکیتسال 33*90  ریگ  تعرس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3354661949 یتسپ :  دک  هشیدنا ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  زاف 3 -  هشیدنا -  رایرهش -  نارهت -  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65555557-021  ، 65555565-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65566358-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 23هرامش  - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 13/30عبنم  - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775891 :: هرازه هرازه تعاس 8/30دکدک    - 1401/07/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت تاعالطا  تشادرب  هناماس  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33448472-051 :: نفلت :: mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ سکع   سکع قباطم   قباطم لماک   لماک بصن   بصن اباب   .لماک   .لماک کالپلور   کالپلور وو   چیپ   چیپ اباب   درادناتسا   درادناتسا   9090 ** یکیتسال  3333 یکیتسال ریگ   ریگ تعرس   تعرس ناونع : : ناونع 9797

یکیفارت یکیفارت تاعالطا   تاعالطا تشادرب   تشادرب هناماس   هناماس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898
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جدننس هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776002 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح و یریگراب و  اب  جدننس  هس  هقطنم  هزوح  رباعم  اهنابایخ و  یشاپ  کمن  تهج  ینت )  تروصب  کی (  هجرد  ینابایخ  کمن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  لحم (  رد  هیلخت 

1101005601000204 زاین :  هرامش 
جدننس هقطنم 3  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دابآرظن هنیحلم  یندعم  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  ینت  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون  یدنرس  کمن  خی  دض  الاک :  مان 
نت 1 دادعت : 

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

 . دشاب یم  یدقن  ریغ  تروصب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6618933684 یتسپ :  دک  جدننس ،  هقطنم 3  یرادرهش  زاروا  نادیمدابا  کرابم  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33563625-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33563626-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776295 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاکتعرس ثادحا  تلافسآ و  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091174000028 زاین :  هرامش 

نیوزق کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لمح و ،  نامزاس  ناوناب  ناتسوب  بنج  بیرج  رازه  ناتسلگ  نابایخ  یادتبا  ادخهد  راولب  قباس  ییاباب  دیهش  نادیم  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3413949191 یتسپ : 

33356481-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33356483-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم وو   اهنابایخ   اهنابایخ یشاپ   یشاپ کمن   کمن تهج   تهج ینت )  )  ینت تروصب   تروصب کیکی (  (  هجرد   هجرد ینابایخ   ینابایخ کمن   کمن ناونع : : ناونع 9999

هاکتعرس هاکتعرس ثادحا   ثادحا وو   تلافسآ   تلافسآ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 100100
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ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عنامالب ناسکی  ییاراک  تاصخشم و  اب  توافتم  یاهدنرب  داهنشیپ.تسویپ  یاضاقت  حرش  قبط   Paperless Recorder تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا

1101093631003316 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   FIBER PEN یتراجت مان   40PR یکیتامونپ تالایس  نایرج  تبث  هاگتسد  یبآ  یکیژام  ملق  الاک :  مان 
لرتنک زیهجت  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم   FOXBORO

ددع 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا عنامالب  ناسکی  ییاراک  تاصخشم و  اب  توافتم  یاهدنرب  داهنشیپ.تسویپ  یاضاقت  حرش  قبط   Paperless Recorder :: 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

33548632-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: 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  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776393 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناکدار یرادرهش  تهج  رهن  مین  ویناک  لودج  عبرمرتم  دیرخ 200  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091158000089 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تبرت زاس  نتب  هدننک  هضرع  عجرم   cm 15 تماخض  35x50 cm داعبا ویناک  لودج  الاک :  مان 

ددع 800 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نارانچ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح تیلوئسم  هنیزه.دشابیم و  یمازلا  هیوست  تهج  یعامتجا  نیمات  باسحاصافم  هئارا.دشابیم  تسویپ  لیاف  کالم  هدوب و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لوصو مالعا  زا  سپ  هیوست.دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  یعوجرم  هنیزه  هناماس  ینف  تاصخشم  اب  یلاسرا  یالاک  تریاغم  تروص  رد.هدنشورف  اب 

9177965673 یتسپ :  دک  ناروالد 7 ،  یودهم -  دیهش  نادیم  یزوریپ -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38798366-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا عنامالب   عنامالب ناسکی   ناسکی ییاراک   ییاراک وو   تاصخشم   تاصخشم اباب   توافتم   توافتم یاهدنرب   یاهدنرب داهنشیپ.تسویپ   داهنشیپ.تسویپ یاضاقت   یاضاقت حرش   حرش قبط   قبط   Paperless  RecorderPaperless  Recorder ناونع : : ناونع 10 110 1

ناکدار ناکدار یرادرهش   یرادرهش تهج   تهج رهن   رهن مین   مین ویناک   ویناک لودج   لودج عبرمرتم   عبرمرتم   2 00200 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102
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دابآ تلود  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ تلود  یتعنص  هقطنم  رد  ( QR دک + یرادرهش کالپ  + یتسپدک  ) یقیفلت یتسپ  دک  بصن  تخاس و  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093411000020 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  دابآ  تلود  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   8x20 cm زیاس لیطتسم  لکش  یتسپدک  ولبات  الاک :  مان 

ددع 6000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

راوخرب رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دابآ تلود  یتعنص  هقطنم  رد  ( QR دک + یرادرهش کالپ  + یتسپدک  ) یقیفلت یتسپ  دک  بصن  تخاس و  تایلمع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8341831177 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  راولب  دابآ - تلود  راوخرب ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45822010-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45821360-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسغاب 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 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

5776648 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیلولعم  دمآ  تفر و  رد  تلوهس  تهج  رهش  حطس  رباعم  رباعم  یزاس  بسانم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ یرازگراب  زیلانآ  هارمه  هب  یراذگ  تمیق  هب  تبسن  تفایرد و  مالعتسا  دانسا 

1101005130000031 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  ناتسغاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114713598 یتسپ :  دک  یلصا ،  مود  هلال  نابایخ  رصعیلوراولب   - ناتسغابرهش - رایرهش ناتسرهش  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65233390-021  ، 65238006-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65239091-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ دابآ تلود   تلود یتعنص   یتعنص هقطنم   هقطنم ردرد   ( ( QRQR دکدک ++ یرادرهش یرادرهش کالپ   کالپ ++ یتسپدک یتسپدک  ) ) یقیفلت یقیفلت یتسپ   یتسپ دکدک   بصن   بصن وو   تخاس   تخاس تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 103103

یراذگ یراذگ تمیق   تمیق هبهب   تبسن   تبسن وو   تفایرد   تفایرد مالعتسا   مالعتسا دانسا   دانسا نیلولعم   نیلولعم دمآ   دمآ وو   تفر   تفر ردرد   تلوهس   تلوهس تهج   تهج رهش   رهش حطس   حطس رباعم   رباعم رباعم   رباعم یزاس   یزاس بسانم   بسانم ناونع : : ناونع
ددرگ ددرگ یرازگراب   یرازگراب زیلانآ   زیلانآ هارمه   هارمه هبهب  

104104
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رهش نیهاش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگآ طیارش  قبط  یرتمیتناس  یکیتسالپ 5*33*90  ریگ  تعرس  یرتمیتناس و  یکیتسالپ 7.5*33*100  ریگ  تعرس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  الاک  دک  ناریا  ( تسویپ ) ینف تاصخشم  مالعتسا و 

1101094734000257 زاین :  هرامش 
رهش نیهاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ینیسح اضر  هدننک  هضرع  عجرم  کیتسالپ  نالبس  یتراجت  مان  هراتس  لدم   60x100 cm زیاس یکیتسالپ  ریگ  تعرس  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
کادآ تعنص  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  کادآ  تعنص  رهپس  یتراجت  مان   33x90 cm زیاس  SSA505 لدم یکیتسالپ  سنج  درز  ینابایخ  ریگ  تعرس  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدومن و اضما  رهم و  لیمکت و  ار  مالعتسا  یهگآ  ، هناماسرد لک  یداهنشیپ  غلبم  تبث  نمض  دنفلکم  ناگدننک  تکرش  اذل  تسا  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن یراذگراب  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  ار  هطوبرم  لیاف  سپس 

یزادرپراک یلا 1058  یلخد 1054   03145225200

8316613111 یتسپ :  دک  رهش ،  نیهاش  یرادرهش  ، هیمطاف نادیم  ، ینیمخ ماما  راولب  ، رهش نیهاش  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45225200-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45226989-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهگآ یهگآ طیارش   طیارش قبط   قبط یرتمیتناس   یرتمیتناس   9090 ** 3333** 55 یکیتسالپ   یکیتسالپ ریگ   ریگ تعرس   تعرس وو   یرتمیتناس   یرتمیتناس   100100 ** 3333** 7.57.5 یکیتسالپ   یکیتسالپ ریگ   ریگ تعرس   تعرس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسا تسا هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناریا   ناریا (( تسویپ تسویپ )) ینف ینف تاصخشم   تاصخشم وو   مالعتسا   مالعتسا

105105
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نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  هب  ( ) رزیل 3 اواف   ) رایس تعرس  لرتنک  یاه  نیبرود  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004572000100 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هیامن دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم  رزیل 3  اواف  لدم  نافلختم  سکع  ویدیو و  طبض  هچراپکی  تیلباق  اب  فلخت  تبث  یرزیل  لباترپ  یکیفارت  جنس  تعرس  الاک :  مان 

زارفا هیامن  دنمشوه  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  زارفا 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

زا سپ  یباسحیذ  یلام و  روما  هرادا  طسوت  یرادا  لحارم  یط  هطوبرم  هرادا  دأت  همان و  تنامض  هئارا  دادرارق و  دقع  زا  سپ  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  ماجنا  ینوناق  تاروسک 

 : یتسپ دک  مرخ ،  تسب  نب  شبن  ناحیروبا  هاگتسیا  یناقاخ   هارراهچ  هب  هدیسرن  کمران  یرتم  یس  زا  دعب  دنامد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1547815981

77909091-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77906645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( رزیل  33 رزیل اواف   اواف  ) ) رایس رایس تعرس   تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775679 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تشر  یدعس  هبعش  یقرب  هرکرک  بصن  تهج  تسویپ  یاهلیاف  یوتحم  ساسا  رب  تمدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001497000040 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

هرتم 1 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تشر  یدعس  هبعش  یقرب  هرکرک  بصن  تهج  تسویپ  یاهلیاف  یوتحم  ساسا  رب  تمدخ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4165763555 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  تیریدم  - هیمس راولب  - راسلگ - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33131731-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33131733-013 :: 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

دورداب هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - تسویپ لیاف  قبط  تیروکس  هشیش  بصنو  ناوخشیپ  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092577000003 زاین :  هرامش 

دورداب هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  دیدزاب و  مرف  یراذگاب  تسا و  یمازلا  لحم  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8766198757 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  کرهش  یرهطم - راولب  دورداب - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54344757-031  ، 54348666-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54349058-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم تشر   تشر یدعس   یدعس هبعش   هبعش یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن تهج   تهج تسویپ   تسویپ یاهلیاف   یاهلیاف یوتحم   یوتحم ساسا   ساسا ربرب   تمدخ   تمدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 107107

 - - تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تیروکس   تیروکس هشیش   هشیش بصنو   بصنو ناوخشیپ   ناوخشیپ ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 108108

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

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

زا 125 ھحفص 71 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/aemchlmb6r5jz?user=37505&ntc=5775679
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5775679?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5nfg4f2h53yqa?user=37505&ntc=5775689
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5775689?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش یاه  هرجنپ  تشپ  یقرب  هرکرک  ظافح  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005674000204 زاین :  هرامش 

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

تمدخ 1 دادعت : 
1401/07/30 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

نامرک ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا - یلم  کناب   :: 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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776356 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چناپ لور  هرکرک  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004185000043 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
لور الاک :  مان 
هبعج 1 دادعت : 

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

03432234763/ تسویپ یاه  هگرب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رد هدش  هتساوخ  کرادم  هکیتروصرد  / .دامرف یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  یسررب و  زا  سپ  ارنآ  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ و  یاه  هگرب  / هباشم دکناریا 

/ .تفرگ دهاوخن  رارق  یسررب  دروم  داهنشیپ  کرادم ، صقن  لیلد  هب  ددرگن ، یراذگراب  هناماس 

7613813548 یتسپ :  دک  ناریا ،  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  یدمحا  هارراهچ  ینرق  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32266176-034  ، 32221357-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32260452-034 :: 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 109109

چناپ چناپ لور   لور هرکرک   هرکرک برد   برد ناونع : : ناونع 1101 10

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا هدنشورف  هدهع  رب  بصنو  لمح  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  یتسد  بای  زلف  یسرزاب و  تیگ  لک  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا هناماس  رد  تسویپ  روتکاف  شیپ 

1101003143000748 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

روشک نارازگ  نامیپ  هدنزاس  عجرم  نارازگ  نامیپ  یتراجت  مان  درف  هارمه  زلف  لحم  صیخشت  دربراک   PG615 لدم یا  هزاورد  بایزلف  تیگ  یسرزاب  رنکسا  الاک :  مان 
نارازگ نامیپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  هئارا  هدنشورف  هدهع  رب  بصنو  لمح  هنیزه  هباشم  دکناریا  یتسویپ  تسیل  حرش  هب  یتسد  بای  زلف  یسرزاب و  تیگ  لک  هرادا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا هناماس  رد  تسویپ 

1983846176 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22121717-021  ، 22124905-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22124905-021 :: 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

هئارا هئارا هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع ربرب   بصنو   بصنو لمح   لمح هنیزه   هنیزه هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   یتسد   یتسد بای   بای زلف   زلف وو   یسرزاب   یسرزاب تیگ   تیگ لکلک   هرادا   هرادا ناونع : : ناونع
یمازلا یمازلا هناماس   هناماس ردرد   تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ

1111 1 1

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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  تاموتا  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000303 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

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

39903943 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
ایور ییاضر  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

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

تاموتا تاموتا یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

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 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدزاب یگنهامه  نفلت  / تسویپ تسیل  تاعالطا  قباطم  / تانبرک یلپ  هرکرک  بصن  هیهت و  تهج  ییارجا  لماوع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیدزاب 9126993125 تهج  /  35911435= ینف لاوس 

1101001036000560 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
عوطقم 1 دادعت : 

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

یم لطاب  تمیق  داهنشیپ  دنب 1 و2  تیاعر  مدع  تروص  رد  - * .دوش یراذگراب  هدش  ءاضما  رهم  لیمکت و  یاهب  شسرپ  مرف   2 تسیمازلا –  دیدزاب  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

 : 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

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

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت تهج   تهج ییارجا   ییارجا لماوع   لماوع ناونع : : ناونع 113113

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777437 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.رازباو حلاصم  مامتاب  ینهآ  یرتم  7 یقرب یلیر  برد  تخاسو  همرآ  نتب  اب  یسدنهم  یزاس  فکو  نوتس  یزاسریز و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001313000166 زاین :  هرامش 

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

دروم 1 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یارب - 4  . دشاب یم  ات 12  تعاس 10  زا  رهم  دیدزاب 24و25 نامزو  خیرات  -3 .دوش هتفرگ  سامت  مج  یاقآ  هارمه 09123423650 اب  دیدزاب  تهج  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
..دش دهاوخذخا  هدننک  نیمات  یداهنشیپ  غلبم  % 10 غلبم هب  یکناب  همان  تنامض  راک  ماجنا  نسح 

4513733685 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  - تارادا عمتجم  زا  رتالاب  - گنزاواگ هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33145228-024  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: 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  1313   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

.رازباو .رازباو حلاصم   حلاصم مامتاب   مامتاب ینهآ   ینهآ یرتم   یرتم 77 یقرب یقرب یلیر   یلیر برد   برد تخاسو   تخاسو همرآ   همرآ نتب   نتب اباب   یسدنهم   یسدنهم یزاس   یزاس فکو   فکو نوتس   نوتس وو   یزاسریز   یزاسریز ناونع : : ناونع 1141 14

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003314 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ویرآ  متسیس  اناد  هعسوت  هدنزاس  عجرم  دراگلا  یتراجت  مان   LCM5624M لدم زیاروتوم  تلاب  لسکیپاگم  هتسب 6  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ویرآ متسیس  اناد  هعسوت 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشابیم تسویپ  هب  رادیرخ  طیارش  تساوخرد و  تاصخشم   :: 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

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

23942901-021 :: 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

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 115115
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاغل 1402/08/01 لاسکی 1401/08/01  تدمب  طبترم  تازیهجت  هیلکو  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... UPSیزکرم و رورس  کی  فلتخم  یاهلدم  نیبرودددع   64 دادعت

1101030092000660 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
ددع 64 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تلود هناماس  قیرط  زا  کرادم  ددرگ و  هعلاطم  تسویپ  لیاف  دوش  یراذگراب  تساوخرد  هگرب  رد  تمیق.ددرگیم  دقعنم  دادرارق  مالعتسا  هدنرباب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایشعرم یاقا   09172016787 سامت : هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش  طقف.ددرگ  تسویپ 

7591994759 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  سیدرپ  بنج  لیلجرتکد  نابایخ   - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220165-074  ، 33223208-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1402/08/0 11402/08/0 1 تیاغل   تیاغل   140 1/08/0 1140 1/08/0 1 لاسکی   لاسکی تدمب   تدمب طبترم   طبترم تازیهجت   تازیهجت هیلکو   هیلکو هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع
 ...  ... UPSUPS وو یزکرم   یزکرم رورس   رورس کیکی   فلتخم   فلتخم یاهلدم   یاهلدم نیبرودددع   نیبرودددع   6464 دادعت دادعت

1 161 16
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نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776336 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگنهامه هعبات  بعش  نیوزق و  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب  یریوصت  تراظن  هناماس  یرادهگن  سیورس و  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزورون سدنهم   02833565675

1101001064000036 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

یگنهامه 02833565675 هعبات  بعش  نیوزق و  بعش  روما  هرادا  یلم  کناب  یریوصت  تراظن  هناماس  یرادهگن  سیورس و  ینابیتشپ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزورون سدنهم 

3416619533 یتسپ :  دک  یلم ،  کناب  بعش  روما  هرادا  نامتخاس  رهشمرخ  راولب  یادتبا  صع  یلو  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33554810-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33554810-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 1171 17
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روشک 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 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نفلت.دوش یراذگراب  تمیق  دک  ناریا  رد  الاک  وتامدخر  راک د  ترجا  ) تسویپ حرش  هب  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتایب یاقآ  دیدزاب 84867031-45 

1101000012000321 زاین :  هرامش 
روشک ترازو  هدننک :  رازگرب 

نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS-459MP لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روپدمحم 84865228 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414771154 یتسپ :  دک  یمطاف ،  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84868254-021  ، 84866601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88950033-021 :: 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

هنایار هنایار رورس   رورس هتسبرادم -  -  هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 118118
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نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  لوبق  دروم  رازفا  طابترا  سراپ  تکرش  یتناراگ  اب  طقف  .دیهد  هئارا  روتکاف  شیپ  تسویپ  لیاف  قباطم  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096123000022 زاین :  هرامش 

نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
نارهت شیدنا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   SATA لدم  TB 1 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

دیمح لضاف  هدننک  هضرع  عجرم   HANGZHOU HIKVISION یتراجت مان   DS-9632NI-ST لدم یلاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD7254F-EIZ لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

ناتسزوخ یادرف  امنهر  نارواشم  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   ds- 2cd 2142 fwdl لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   DOME DS-CD1753G0-I هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لوبق  دروم  رازفا  طابترا  سراپ  تکرش  یتناراگ  اب  طقف  .دیهد  هئارا  روتکاف  شیپ  تسویپ  لیاف  قباطم  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1661715711 یتسپ :  دک  کالپ 121 ،  یراصنا ،  هلادبع  هجاوخ  خ   ، یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22888452-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22888462-021 :: 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

.دشاب .دشاب یمیم   لوبق   لوبق دروم   دروم رازفا   رازفا طابترا   طابترا سراپ   سراپ تکرش   تکرش یتناراگ   یتناراگ اباب   طقف   طقف .دیهد   .دیهد هئارا   هئارا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم افطل   افطل ناونع : : ناونع 1191 19
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نارهت قرش  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت  تراظن  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  یراذگراب  تسویپ  یاهلیاف  رد  مالقا  دادعت  ینف و  تاصخشم 

1201003190000030 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  نارهت  قرش  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یریوصت  تراظن  هناماس  - 
تسا هدش  یراذگراب  تسویپ  یاهلیاف  رد  مالقا  دادعت  ینف و  تاصخشم 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

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

هشیپ اتسور  سدنهم  یاقآ   77507434 ینف :  تاصخشم  یگنهامه  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1617946861 یتسپ :  دک  یدمحم ،  نارادرب  هچوک  یادتبا  (ع ) نیسح ماما  دجسم  بنج  (ع ) نیسح ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77507393-021  ، 77609011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77538982-021 :: 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

نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  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 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

5777123 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا تسا هدش   هدش یراذگراب   یراذگراب تسویپ   تسویپ یاهلیاف   یاهلیاف ردرد   مالقا   مالقا دادعت   دادعت وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 120120

.دشاب .دشاب یمیم   لوبق   لوبق دروم   دروم رازفا   رازفا طابترا   طابترا سراپ   سراپ تکرش   تکرش یتناراگ   یتناراگ اباب   طقف   طقف .دیهد   .دیهد هئارا   هئارا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم افطل   افطل ناونع : : ناونع 12 112 1
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.دشاب یم  لوبق  دروم  رازفا  طابترا  سراپ  تکرش  یتناراگ  اب  طقف  .دیهد  هئارا  روتکاف  شیپ  تسویپ  لیاف  قباطم  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096123000023 زاین :  هرامش 

نارهت ود  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
نارهت شیدنا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   SATA لدم  TB 1 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

دیمح لضاف  هدننک  هضرع  عجرم   HANGZHOU HIKVISION یتراجت مان   DS-9632NI-ST لدم یلاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIKVISION یتراجت مان   DS-2CD7254F-EIZ لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

ناتسزوخ یادرف  امنهر  نارواشم  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   ds- 2cd 2142 fwdl لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   DOME DS-CD1753G0-I هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سراپ تکرش  یتناراگ  اب  طقف  .دیهد  هئارا  روتکاف  شیپ  تسویپ  لیاف  قباطم  افطل  صخاش 1503747 . هیدوعسم  هبعش  تهج  یتینما  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  لوبق  دروم  رازفا  طابترا 

1661715711 یتسپ :  دک  کالپ 121 ،  یراصنا ،  هلادبع  هجاوخ  خ   ، یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22888452-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22888462-021 :: 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
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یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ قبط  یهافر  شزومآ و  زکرم  روما و  هرادا  داجس ،  راولب  دهشم ،  بعش  یریوصت  تراظن  متسیس  یارجا  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001135000099 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 1 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ قبط  یهافر  شزومآ و  زکرم  روما و  هرادا  داجس ،  راولب  دهشم ،  بعش  یریوصت  تراظن  متسیس  یارجا  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9187814571 یتسپ :  دک  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا  یلم  کناب  بعشروما  هرادا  - رهمگرزبوراهب لصافدح  - داجسراولب دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37641590-051  ، 37637756-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37646494-051 :: 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

بعش بعش یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یارجا   یارجا مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 122122
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نیوزق یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماد 5 نیبرود   - B235 موسکا تباث  زنل  اب  لسکیپاگم  تلوب 5  نیبرود   - B258 موسکا ریغتم  زنل  اب  لسکیپاگم  تلوب 8  نیبرود  نیمات - : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  و ...   - 3832X موسکا لاناک  هاگتسد 32   - B235 موسکا تباث  زنل  اب  لسکیپاگم 

مناخ اب  یگنهامه  تهج  - دوش هعجارم  امتح  تسویپ  لیاف  هب  - دشابیم هدنشورف  هدهعب  نیوزق  یا  هقطنم  بآ  ات  لمح  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا 
دامن لصاح  سامت  09122818754 یناورسخ

1101001107000087 زاین :  هرامش 
نیوزق یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.NB-P3522WSA لدم لسکیپ  اگم  تیفیک 5  اب  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 
نیوزق نیوزق ،  لیوحت :  لحم 

یتساوخرد لیاف  قبط  روتکاف  شیپ  امتح  - دوش هعجارم  امتح  تسویپ  لیاف  هب  - دشابیم هدنشورف  هدهعب  نیوزق  یا  هقطنم  بآ  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- دشابیم یراک  زور  رثکادح 35  یدقن  تروصب  هیوست  تخادرپ و  - دامن لصاح  سامت  09122818754 یناورسخ مناخ  اب  یگنهامه  تهج  - دوش هئارا 

3419743193 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  نابایخ  ینیمخ  ماما  نادیم  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33239655-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33225074-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زیمت5775752 قاتا  گنیروتینام  هحفص 25)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5775790 ( تسویپ تسیل  اب  قباطم  هتسبرادم (  هحفص 60)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یکیفارت5775891 تاعالطا  تشادرب  هناماس  بصن  هحفص 60)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رزیل 3)5777094 اواف   ) رایس تعرس  لرتنک  یاه  نیبرود  تاعطق  هحفص 60)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

 - - B235B235 موسکا   موسکا تباث   تباث زنل   زنل اباب   لسکیپاگم   لسکیپاگم   55 تلوب   تلوب نیبرود   نیبرود  -  - B258B258 موسکا   موسکا ریغتم   ریغتم زنل   زنل اباب   لسکیپاگم   لسکیپاگم   88 تلوب   تلوب نیبرود   نیبرود نیمات - : - : نیمات ناونع : : ناونع
یهگآ یهگآ لصا   لصا ردرد   لماک   لماک حرش   حرش وو ...  ...   -  - 38323832 XX  موسکا موسکا لاناک   لاناک   3232 هاگتسد   هاگتسد  -  - B235B235 موسکا   موسکا تباث   تباث زنل   زنل اباب   لسکیپاگم   لسکیپاگم   55 ماد   ماد نیبرود   نیبرود

123123
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(( 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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاگ تفن و  هنیمز  رد  لاعف  لحاس  ایرد  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

DAR-AWZ-CB1024 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ رون   :: عبنم خیراتعبنم ات  رثکادح   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777428 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزلف هزاس  هلوس New Workshop & Maintenance Building و  یزلف و  تلکسا  بصن  تخاس و  هیهت  تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیدایم تشادهگن  هعسوت و  حرط  هژورپ  هب  طوبرم  زاوها 2-3-5 2 یتفن  یاهنادیم  هژورپ  زاوها 2 و 3  دلوفینم   PIPESLEEPER و ACCESSPLATFORM

زاوها 235 یرامسآ 

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهعرب  یهگآ  جرد  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناگداپ ادخهد - ) رکشین  هداج   ) گرزب یسامخ  نابایخ  تمالس ، ناتسرامیب  بنج  کشمیدنا ، زاوها -  میدق  هار  سیلپ  زاوها ، ناتسزوخ  ناتسا  : سردآ  :: سردآ سردآ
( تاصقانم اهدادرارق  دحاو   ) لحاس ایرد  هسسوم  س - )  ) ارهزلا ییایرد  یورین 

9-02122502408 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: ahwaz235.ict@daryasahel.comسکف لیمیا لیمیا

access :: 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

5777428New Workshop & هلوس یزلف و  تلکسا  بصن  تخاس و  هیهت  تایلمع  یراذگاو 
PIPESLEEPER و ACCESSPLATFORM یزلف هزاس  Maintenance Building و 

هحفص 86) )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " 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

5776780cctv زکرم یرادهگن  ینابیتشپ و  هحفص 18)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5776247 مالعا  رشالف  ریژآ  هحفص 37)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

مرخ5776352 ناتسرهش  دنولامک  یدازآ و  یاهرابنا  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
تشدهوک هزیناکم  رابنا  دابآ و 

هحفص 37) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یزلف یزلف هزاس   هزاس وو     New Workshop & Maintenance BuildingNew Workshop & Maintenance Building  هلوس هلوس وو   یزلف   یزلف تلکسا   تلکسا بصن   بصن وو   تخاس   تخاس هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
PIPESLEEPERPIPESLEEPER وو     ACCESSPLATFORMACCESSPLATFORM

124124
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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   11 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26_0120273 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم :: 1401/07/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ge نیبروت یروسسکا  گنیلپوک  یاه  گنیروا  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5775983ge نیبروت یروسسکا  گنیلپوک  یاه  گنیروا  هحفص 87)نیمات  سسکا  ( سسکا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

gege نیبروت   نیبروت یروسسکا   یروسسکا گنیلپوک   گنیلپوک یاه   یاه گنیروا   گنیروا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 125125

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

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

زا 125 ھحفص 87 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zzmvmpyd9vv4s?user=37505&ntc=5775983
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5775983?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5776312 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هوحن .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ  تروصب  تخادرپ 

1101093985005122 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

انیس دم  نایناریا  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 89147-40   270x400x20 mm زیاس یمومع  یحارج  تهج  یزلف  رازبا  هبعج  الاک :  مان 
ددع 65 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
اصحا ینمیا  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   HID هدنزاس عجرم  دارفا  ددرت  لرتنک  دربراک   iCLASS لدم سامت  نودب  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 

ددع 260 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

درف یمدقم  رادهگن  هدننک  هضرع  عجرم   SD یتراجت مان  لدم 1789  یکیتسالپ  یتراک  اج  الاک :  مان 
ددع 15600 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
تمالس شیدنا  نمیا  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان   PH3 لدم  3x4600 cm زیاس  PVC سنج امن  بش  یناسر  عالطا  بسچرب  الاک :  مان 

نایناریا
ددع 65 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

امن5776312 بش  یناسر  عالطا  بسچرب  یکینورتکلا -  تراک  یکیتسالپ -  یتراک  اج  یزلف -  رازبا  هبعج 
PVC سنج

هحفص 17) ددرت  ( ددرت

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

تاعالطا5776985 طخرب  لاسرا  شیالاپ و  ، یروآ عمج  تاعطق و  نیمات  ، یرادهگن ، ینابیتشپ
یرامش ددرت  یاههاگتسد 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

PVCPVC  سنج سنج امن   امن بشبش   یناسر   یناسر عالطا   عالطا بسچرب   بسچرب یکینورتکلا -  -  یکینورتکلا تراک   تراک یکیتسالپ -  -  یکیتسالپ یتراک   یتراک اجاج   یزلف -  -  یزلف رازبا   رازبا هبعج   هبعج ناونع : : ناونع 126126
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رزیل 3)5777094 اواف   ) رایس تعرس  لرتنک  یاه  نیبرود  تاعطق  هحفص 60)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " 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

راکدوخ5776229 قیرح  نالعا  یاه  متسیس  بصن  تازیهجت و  هحفص 9)نیمأت و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5776247 مالعا  رشالف  ریژآ  هحفص 37)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

مرخ5776352 ناتسرهش  دنولامک  یدازآ و  یاهرابنا  قیرح  مالعا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،
تشدهوک هزیناکم  رابنا  دابآ و 

هحفص 37) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کیتاموتا5777236 قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  زاین  هحفص 37)دیدجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5776958CH4 زاگ هحفص 37)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ویتکا5777578 ویدار  روتکتد  صوصخم  تکوس  درب  هحفص 25)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ ناتسا  رد  شوش  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاردا طیحم  یارب  ریگدزد  متسیس  لحارم  هیلک  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093021000009 زاین :  هرامش 

شوش هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

دادرارق  1 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

شوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دریذپ ماجنا  لماک  تروصب  یلوصا  مزال و  یاهدرادناتسا  اب  تسیاب  یم  تامادقا  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6471773168 یتسپ :  دک  قداص ،  رفعج  ماما  راولب  یلامش  یرهش  نیمز  شوش  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42829984-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42824767-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: 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

یاردا5776804 طیحم  یارب  ریگدزد  متسیس  لحارم  هیلک  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 90)هیهت ،  ریگدزد  ( ریگدزد

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یاردا یاردا طیحم   طیحم یارب   یارب ریگدزد   ریگدزد متسیس   متسیس لحارم   لحارم هیلک   هیلک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 127127

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد رد  تسویپ  یاهلیاف  هب  نیمات  تهج  افطل  دشاب //  یم  هباشم  دک  ناریا  روتاربیلاک  // یتلام  یارب  یژراش  یرتاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرف هعجارم 

1101093079000875 زاین :  هرامش 
نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مشق دنژآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PANASONIC یتراجت مان   HHR-3MRT/2BM لدم  V 1/2 ژاتلو نیبرود  یژراش  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دامرف هعجارم  تساوخرد  رد  تسویپ  یاهلیاف  هب  نیمات  تهج  افطل  دشاب //  یم  هباشم  دک  ناریا  روتاربیلاک  // یتلام  یارب  یژراش  یرتاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34188579-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775705 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد تساوخرد ردرد   تسویپ   تسویپ یاهلیاف   یاهلیاف هبهب   نیمات   نیمات تهج   تهج افطل   افطل دشاب //  //  دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا روتاربیلاک   // // روتاربیلاک یتلام   یتلام یارب   یارب یژراش   یژراش یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع
دامرف دامرف هعجارم   هعجارم

128128

رژراش رژراش یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 129129

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رژراش یرتاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001485 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم نیچ   GREATWALL INFORMATION TECHNOLOGY هدنزاس عجرم   UNIVERSAL CHARGER یتراجت مان   EUC101 لدم یرتاب  رژراش  الاک :  مان 

گنتات کینورتکلا  یتعنص  هورگ  هدننک  هضرع 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   AC-VQH10 لدم یساکع  نیبرود  یرتاب  رژراش  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   AC L200 لدم یساکع  نیبرود  یرتاب  رژراش  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   AC L100 لدم یساکع  نیبرود  یرتاب  رژراش  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناریا کیرتکلا  داپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  کیرتکلا  داپ  هدنزاس  عجرم   3PH 24V-A لدم  KVA 30 ناوت یرتاب  رژراش  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
وجهر ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   HRMF4N لدم یرتاب  رژراش  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هداز ناخ  رداق  راسهوک  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   PHILIPS یتراجت مان   SCM2180 لدم یرتاب  رژراش  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  ات  ود  یرابتعا و  تروصب  الاک  هجو  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  اب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  الاک  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  الاک و  هنومن  هئارا.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لصا.دشابیم 

06134177102

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  یاه  نیبرود  هکبش  تهج  رپمآ  تلو 28  یرطاب 12  ددع  بصن 16  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005432000017 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دنرپ دروآ  هر  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یرطاب  ابص  یتراجت  مان   AH 12 تیفرظ  V 12 ژاتلو کشخ  دیسا  دلیس  ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/07/24 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  بصن  لاسرا و  هنیزه.دشاب  یم  هباشم  دکناریا.هتسب  رادم  یاه  نیبرود  هکبش  تهج  رپمآ  تلو 28  یرطاب 12  ددع  بصن 16  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا روتکاف  شیپ  یرازگراب.دشاب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  یناریا و  عون  زا  رظن  دروم  یالاک  تسا  رکذ  هب  مزال.دشاب  یم  هدننک  نیمات 

8133775711 یتسپ :  دک  دابآ ،  سابع  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32337621-031  ، 32351558-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32361791-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود هکبش   هکبش تهج   تهج رپمآ   رپمآ   2828 تلو   تلو   1212 یرطاب   یرطاب ددع   ددع   1616 بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 130130
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یرهش یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیرفآزاب نارمع و  نامزاس  یتسویپ  تسیل  قبط  یرادرب  هشقن  تازیهجت  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094288000044 زاین :  هرامش 

یرهش یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  هدننک :  رازگرب 
روآون نارگشواک  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   RUIDE یتراجت مان   R2 لدم یرادرب  هشقن  یرزیل  نیبرود  نشیتسا  لاتوت  الاک :  مان 

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

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  هدنزاس 

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

نیبرود دارآ  هدننک  هضرع  عجرم  کتارآ  یتراجت  مان   AT70 لدم یرادرب  هشقن  سا  یپ  یج  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یم یمازلا  هناماس  رد  یراذگراب  هدننک و  نیمات  ءاضما  رهم و  اب  تایئزج  رکذ  تمیق و  زیر  جرد  اب  تسویپ  تسیل  قبط  همیمض  مالقا  تسیل  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب

3813993998 یتسپ :  دک  زکرم ،  یرادرهش  بنج  س )  ) ارهزلا نادیم  داهج  نابایخ  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33120129-086  ، 33120083-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33121698-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیرفآزاب ینیرفآزاب وو   نارمع   نارمع نامزاس   نامزاس یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یرادرب   یرادرب هشقن   هشقن تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 131131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت 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 08 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلا 60 یرابتعا 45 تروصب  هیوست  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  رودص  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربنعم یتناگ  اب  یلصا  تساوخرد  سانجا  هرامشاب 09127976332  یگنهامه 

ددرگ کچ  یتسویپ  لیاف 
1101096102000646 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
سیدرپ تراجت  کالفا  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   Canon لاتیجید یساکع  نیبرود  زنل 16/35  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

کارا درف  ناراگن  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   TB 4 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017101-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لانرتسکا لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه لاتیجید -  -  لاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود زنل   زنل دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 132132

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا تسویپ  تاصخشمو  کرادمو  دانسا  ساسا  رب  تالحم  تسپ 400  نیبرود  رورس  قاتا  تهج  یزاگرلوک 12000  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم 

1101001218000234 زاین :  هرامش 
رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روشک  BTU 12000 تیفرظ تعنص  رهم  رتاس  هدننک  هضرع  عجرم   YURAMA یتراجت مان   YXS-12HR لدم مرگ  درس و  یراوید  تیلپسا  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 
ناریا هدنزاس 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف تسیابیم  هک  دشابیم  تسویپ  لیاف  یصوصخ  طیارشو  ینف  تاصخشم  کرادم ،  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  ردو  ءاضماو  رهم  نآرد  جردنم  تامازلاو  مالعتسا  هماندهعت  جرد و  تمیق  لیمکت ،  هدنهد  داهنشیپ  طسوت  روکذم  لیاف  ءاهب  مالعتسا 

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402103-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: 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

لاقتنا5775609 هکبش  ریغتم و  مایپ  یاهولبات  یریوصت ، تفاظن  نیبرود  هناماس  ریمعت  یرادهگن و 
یکیفارت تاعالطا 

هحفص 10) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

تعرس5775665 لرتنک  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 11)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هب5775682 نیمات  تهج  افطل  دشاب //  یم  هباشم  دک  ناریا  روتاربیلاک  // یتلام  یارب  یژراش  یرتاب 
دامرف هعجارم  تساوخرد  رد  تسویپ  یاهلیاف 

هحفص 18) نیبرود  ( نیبرود

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

یرهش5775686 یریوصت  شیاپ  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 11)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رژراش5775705 هحفص 18)یرتاب  نیبرود  ( نیبرود

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

5775790 ( تسویپ تسیل  اب  قباطم  هتسبرادم (  هحفص 60)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسب5775860 رادم  هحفص 76)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

مرگ مرگ وو   درس   درس یراوید   یراوید تیلپسا   تیلپسا یزاگ   یزاگ رلوک   رلوک ناونع : : ناونع 133133

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

روتینام5776003 هتسب و  رادم  هحفص 18)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاسکی5776328 تدمب  طبترم  تازیهجت  هیلکو  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یرادهگن  سیورس و 
یزکرم رورس  کی  فلتخم  یاهلدم  نیبرودددع   64 دادعت تیاغل 1402/08/01   1401/08/01

 ... UPSو

هحفص 76) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود5776419 بصن  تهج   kp-ch20050 لدم  5m لوط  hdmi2.0v لباک هحفص 43)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار5776505 رورس  هتسبرادم -  نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 76)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5776813 رادم  یاه  نیبرود  هکبش  تهج  رپمآ  تلو 28  یرطاب 12  ددع  بصن 16  هحفص 18)هیهت و  نیبرود  ( نیبرود

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

طابترا5777077 سراپ  تکرش  یتناراگ  اب  طقف  .دیهد  هئارا  روتکاف  شیپ  تسویپ  لیاف  قباطم  افطل 
.دشاب یم  لوبق  دروم  رازفا 

هحفص 76) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ینیرفآزاب5777079 نارمع و  نامزاس  یتسویپ  تسیل  قبط  یرادرب  هشقن  تازیهجت  نیبرود و  هحفص 18)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

لانرتسکا5777088 کسید  دراه  لاتیجید -  یساکع  نیبرود  زنل  هحفص 18)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

رزیل 3)5777094 اواف   ) رایس تعرس  لرتنک  یاه  نیبرود  تاعطق  هحفص 60)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هدش5777108 یراذگراب  تسویپ  یاهلیاف  رد  مالقا  دادعت  ینف و  تاصخشم  یریوصت  تراظن  هناماس 
تسا

هحفص 76) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

طابترا5777123 سراپ  تکرش  یتناراگ  اب  طقف  .دیهد  هئارا  روتکاف  شیپ  تسویپ  لیاف  قباطم  افطل 
.دشاب یم  لوبق  دروم  رازفا 

هحفص 76) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تلوب 57774385 نیبرود   - B258 موسکا ریغتم  زنل  اب  لسکیپاگم  تلوب 8  نیبرود  نیمات - :
B235 موسکا تباث  زنل  اب  لسکیپاگم  ماد 5  نیبرود   - B235 موسکا تباث  زنل  اب  لسکیپاگم 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  و ...   - 3832X موسکا لاناک  هاگتسد 32  - 

هحفص 76) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

مرگ5777472 درس و  یراوید  تیلپسا  یزاگ  هحفص 18)رلوک  نیبرود  ( نیبرود

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

یرصبو5777572 یعمس  هحفص 60)مزاول  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لیبدرا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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 11 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776645 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیبدرا فارطا  یاه  ناتسرهش  لیبدرا و  ناتسرهش  رد  یساسا  یاهالاک  یزاس  هریخذ  یرادهگن و  اهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001657000038 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تسویپ  دقاف  یاه  تساوخرد  هب  تسا  یمازلا  هدننک  نیمات  اضما  رهم و   ، تمیق هارمه  هب  تسویپ  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  لیبدرا ،  دحاو  ناریا  یتلود  یناگرزاب  تکرش  یگدنیامن  یمطاف  ناتسرامیب  یوربور  ماما  نابایخ  لیبدرا - لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4173834774

33479434-045  ، 33233200-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33233248-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یساسا یساسا یاهالاک   یاهالاک یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 134134

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 " ) " ) 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

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش پاچ  مود (  تبون  یهاگا  پاچ  زا  سپ  زور  هس  لقادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
 ( دوب دهاوخ  لوا  تبون  یهگا  راشتنا  زا  سپ  زور  هلصاف 3  هب  مود  تبون 

یقاس  :: عبنم دانساعبنم شورف  تلهم  نیرخآ  زا  سپ  زور  لقادح 15   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777689 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسباو  تاسیسات  نیرفآادخ و  دس  یرادهگن  تسارح و  تظافح ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بسانم  تالآ  نیشام  صصختم و  یناسنا  یورین  یریگراکب  اب  نیرفآادخ  دس  تسارح  یرادهگن ،  تظافح ،  هژورپ :  یلک  تاصخشم 

زاین  تروص  رد  ناجیابرذآ  روشک  ناریا و  تمس  رد  هدش  عقاو  هتسباو  تاسیسات  دس و  هعومجم  زاین  دروم  تاریمعت  ماجنا  - 
هناخدور تایح  قح  تسد و  ناپ  بآ  نیمات  رد  یللخ  هنوگ  چیه  هک  یا  هنوگ  هب  دس  نزخم  رد  بآ  یزاس  اهر  یزاس و  هریخذ  سرا و  هناخدور  بالیس  لرتنک  - 

دیاین  شیپ 
نیرفآادخ  دس  نیرفآادخ -  ناتسرهش  یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  ارجا  لحم  - 

یتاونس و هجدوب  نوناق  بوصم  یمالسا  قاروا  تروص  هب  اهتخادرپ  هیلک  صاخ ، تسرهف  ساسارب  لایر  درایلیم  هدزناپ  دصکی و  دودح  راک  یارجا  هنیزه  دروآرب  - 
مهارف زین  یدقن  تروصب  تخادرپ  ناکما  تسا  یهیدب  یدقن  رابتعا  صیصخت  تروص  رد  دشاب و  یم  هجدوب  همانرب و  یغالبا  صیصخت  قبط  نآ  ییارجا  طباوض 

دش  دهاوخ 
یسمش هام  راک 36  یارجا  تدم 

زا اهدس  ینمیا  لرتنک  یرادهگن و  یرادرب ، هرهب  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  یتسیاب  نارگ  هصقانم  هیلوا  دروآرب  هب  هجوت  اب  رظن  دروم  یراک  هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناریا بآ  عبانم  تیریدم  تکرش 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.azarwater.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یساسا5776645 یاهالاک  یزاس  هریخذ  هحفص 97)یرادهگن و  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

دس5777689 یرادهگن  تسارح و  هحفص 97)تظافح ، زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( 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

یرصبو5777572 یعمس  هحفص 60)مزاول  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دسدس یرادهگن   یرادهگن وو   تسارح   تسارح تظافح ، ، تظافح ناونع : : ناونع 135135
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سبط هدورپ  گنس  لاغز  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TPC-1472-14010197 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5776029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  یتسیزهب  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 09 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشمدک ناریا  تسویپ  طیارش  قبطرورس  هاگتسد  کیدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003864000069 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS-459MP لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپروتکاف هیوستددرگیم  تدوعدات  مدع  تروصرد  دریگرارق  سانشراکداتدروم  الاک  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهعب  هیلخت  یریگراب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ  یاراد  تاعطق  تسا  یمازلا  یهاوگ  هئارا  روتکاف  هب  هدوزفا  شزرا  ندوزفا  تروصرد  دشابیم  یراک  هتفهود  تدمبداتو  الاک  تفایردزا 

3149778811 یتسپ :  دک  یقرش ،  تیبرت  نابایخ  نواعت  راولب  یناقلاط  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32523130-026  ، 32582313-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32519932-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 136136

هباشمدک هباشمدک ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ طیارش   طیارش قبطرورس   قبطرورس هاگتسد   هاگتسد کیدیرخ   کیدیرخ ناونع : : ناونع 137137

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یلم  کناب  یکناب  تایلمع  تیریدم  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 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NAC- ISE هکبش تیریدم  لرتنک  تیریدم و  تخاسریز  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001153000020 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  یکناب  تایلمع  تیریدم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه ناواک  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   CISCO 1941/K9 لدم رتویپماک  رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ کرادم  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1135931596 یتسپ :  دک  یکناب ،  تایلمع  لک  هرادا  یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

60993078-021  ، 60993060-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

60994182-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درگتشه یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باختنا هباشم  دک  ناریا   All in one 1back plain 1 smart array 1 لماک رورس  دراه  یصیخشت 2  روتینام  سیک 2  رورس 1  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا دات  دروم  یناریا  یالاک  طقف  هدش - 

1101091290000041 زاین :  هرامش 
درگتشه یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تنیط کاپ  کباب  هدننک  هضرع  عجرم   DATIS هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DATIS یتراجت مان   B606 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسا  یمازلا  هناماس  تسویپ  کرادم  رد  لوصحم  دنرب  تازج و  رکذ  اب  یتسویپ  لیاف  تهج 5  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدنشورف  اب  یعوجرم  لمح و  هیارک 

 . ددرگ یم  هیوست  هزور  رابنا 20  دیسر  سانشراک و  دات  زا  سپ 

3361788453 یتسپ :  دک  درگتشه ،  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  ماما  راولب  میدق  درگتشه  زربلا  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44229010-026  ، 44229013-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44229011-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NAC-  ISENAC-  ISE  هکبش هکبش تیریدم   تیریدم لرتنک   لرتنک وو   تیریدم   تیریدم تخاسریز   تخاسریز سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 138138

لماک لماک هنایار   هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 139139
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس5776029 هحفص 99)دیرخ  رورس  ( رورس

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

لاسکی5776328 تدمب  طبترم  تازیهجت  هیلکو  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یرادهگن  سیورس و 
یزکرم رورس  کی  فلتخم  یاهلدم  نیبرودددع   64 دادعت تیاغل 1402/08/01   1401/08/01

 ... UPSو

هحفص 76) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنایار5776505 رورس  هتسبرادم -  نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 76)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هباشمدک5776663 ناریا  تسویپ  طیارش  قبطرورس  هاگتسد  هحفص 99)کیدیرخ  رورس  ( رورس

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

5776694NAC- ISE هکبش تیریدم  لرتنک  تیریدم و  تخاسریز  هحفص 99)سنسیال  رورس  ( رورس

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

لماک5776831 هنایار  هحفص 99)سیک  رورس  ( رورس

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

تاعالطا5776985 طخرب  لاسرا  شیالاپ و  ، یروآ عمج  تاعطق و  نیمات  ، یرادهگن ، ینابیتشپ
یرامش ددرت  یاههاگتسد 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

مرگ5777472 درس و  یراوید  تیلپسا  یزاگ  هحفص 18)رلوک  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775625 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LEVEL SENSOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
PRESSURE SENSOR

1101001034003865 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رتسگ لوط  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   TEMPERATUR SENSOR یتراجت مان  لدم 1-2350  امد  رتیمسنارت  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
هدیا سیدنت  نیتبآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LEVEL SENSOR یتراجت مان   MPM4700 لدم روسنس  ورکیام  جنس  قمع  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   TRAVEL SENSOR 45K FOR POSITIONER تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 11 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
راک هرهب  نویساموتا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   SENSOR یتراجت مان  زاساوه  هاگتسد   DU0/5 راشف روسنس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ات لمح  هنیزه  .دشاب  یمن  یسررب  لباق  یلام  / ینف کرادم  دقاف  تاداهنشیپ  .ددرگ  هئارا  تسویپ  یاضاقت  حرش  ساسا  رب  یلام  / ینف تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ دیق  یلام  / ینف تاداهنشیپ  رد  افطل  دشاب ، یم  تساوخرد 0130342  هرامش  .دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هیولسع  سراپ  زاگ  تفن و  تکرش  برد 

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

83768220-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LEVEL SENSOR PRESSURE SENSORLEVEL SENSOR PRESSURE SENSOR ناونع : : ناونع 140140
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هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-301-1402 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/04هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5776035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

B&K لرتنک وربیو  روسنس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5776155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/11 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روسنس ناونع : 

14012697 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/24 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

B&KB&K  لرتنک لرتنک وربیو   وربیو روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 141141

روسنس روسنس ناونع : : ناونع 142142
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5776303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/06 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییاقلا روسنس  ناونع : 

14012649 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/22 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132248 ... اب  قباطم  .رالیپرتاک  مزاول   : .. تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985005093 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شهوژپ اپوک   MH2 لدم سندراه  ورکیم  یتخس  تست  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   CATERPILLAR هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   CAT یتراجت مان   3512B یتعنص لزید  روتوم   GR راشف روسنس  الاک :  مان 
قلطم یرازلگ  زیبماک  هدننک 

ددع 4 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132248 ... اب  قباطم  .رالیپرتاک  مزاول   .. :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

48732-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاقلا ییاقلا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 143143

رالیپرتاک رالیپرتاک مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 144144
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TIH100 لدم  SKF گنیربلب ییاقلا  نکمرگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
امد روسنس  لرتنک و  تومیر  زوسن ، شکتسد  کوی ، ددع  هارمه 3  هب 

1101090260000473 زاین :  هرامش 
یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

وترپ هدننک  هضرع  عجرم  دیما  رهم  شناد  وترپ  هدنزاس  عجرم  فا  اک  سا  یتراجت  مان   2365/7Kcal/h تیفرظ  TIH100 لدم یتعنص  ییاقلا  نکمرگ  الاک :  مان 
دیما رهم  شناد 
ددع  1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
دنزاش یزکرم ،  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یلام و  یتف ،  کرادم  یراذگ  راب  لاسرا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  سامت 086-38244039  هرامش  هب  یربکااقآ  یاقآ  اب  رتشیب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج 

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

38244034-086  ، 44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امد امد روسنس   روسنس وو   لرتنک   لرتنک تومیر   تومیر زوسن ، ، زوسن شکتسد   شکتسد کوی ، ، کوی ددع   ددع هارمه  33   هارمه هبهب     T IH100TIH100 لدم   لدم   SKFSKF  گنیربلب گنیربلب ییاقلا   ییاقلا نکمرگ   نکمرگ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 145145
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یوخ یکشزپ  مولع  هدکشناد  تشادهب  تنواعم   :: 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 12 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسنس ات 4  ندش  هفاضا  ناکما  )و  تبوطر امد و   ) هروسنس مرالآ 2  تبوطر و  امد و  شیاپ  دنمشوه  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095064000006 زاین :  هرامش 

یوخ یکشزپ  مولع  هدکشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
روشک ویرآ  دنورآ  نیدار  هدنزاس  عجرم  یآ  زیرف  یتراجت  مان   FE-32IP لدم  LCD رگشیامن یاراد  نکمرگ  هدنهد و  رادشه  هب  زهجم  لاتیجید  امد  رلرتنک  الاک :  مان 

ویرآ دنورآ  نیدار  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هاگتسد 90 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  سانجا  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  یربراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5813788131 یتسپ :  دک  تشادهب ،  تنواعم  هدیمهف -  دیهش  نادیم  دادرخ -  راولب 15  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36467034-044  ، 36467015-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36467029-044 :: 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

5775625LEVEL SENSOR PRESSURE SENSOR(102 هحفص روسنس  ( روسنس

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

5776035B&K لرتنک وربیو  هحفص 102)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

هحفص 102)روسنس5776155 روسنس  ( روسنس

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

ییاقلا5776303 هحفص 102)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

رالیپرتاک5777494 هحفص 102)مزاول  روسنس  ( روسنس

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

ییاقلا5777514 هحفص 25)روسنس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5777597، زوسن شکتسد  کوی ، ددع  هارمه 3  هب   TIH100 لدم  SKF گنیربلب ییاقلا  نکمرگ  نیمات 
امد روسنس  لرتنک و  تومیر 

هحفص 102) روسنس  ( روسنس

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

5777708( تبوطر امد و   ) هروسنس مرالآ 2  تبوطر و  امد و  شیاپ  دنمشوه  هحفص 102)متسیس  روسنس  ( روسنس

(( تبوطر تبوطر وو   امد   امد  ) ) هروسنس هروسنس   22 مرالآ   مرالآ وو   تبوطر   تبوطر وو   امد   امد شیاپ   شیاپ دنمشوه   دنمشوه متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 146146
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776296 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، 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 تکوس  ، ددع 10 نوکیلسریمخ

1101003523000750 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 : 

1401/07/25 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 : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

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

1401/07/25 زاین :  خیرات 
دیمح دیهان  هدننک  هضرع  عجرم   FOX یتراجت مان   FL0104 لدم  in 6 زیاس یزلف  کیراب  مد  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/25 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 : 

1401/07/25 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 : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

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

1401/07/25 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 : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

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

1401/07/25 زاین :  خیرات 
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  ارف  هدننک 
ددع 100 دادعت : 

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

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

147147
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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

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: 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 19 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GLC هارمه هب  رودتوا  تروپ  تروپ و 4  چوس 16  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000432 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بایرد یداه  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   INTELLITECH یتراجت مان   TK-407K لدم تروپ  چیئوس 4  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   SW-16/ POE لدم تروپ  هکبش 16  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GLCGLC  هارمه هارمه هبهب   رودتوا   رودتوا تروپ   تروپ   44 وو   تروپ   تروپ   1616 چوس   چوس ناونع : : ناونع 148148

P/F TELEMECANIQUE SELECTOR SWITCHESP/F TELEMECANIQUE SELECTOR SWITCHES ناونع : : ناونع 149149
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P/F TELEMECANIQUE SELECTOR SWITCHES تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003311 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XB7ED21 لدم هتلاح  نادرگ 2  قرب  دیلک  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XB7ED25 لدم هتلاح  نادرگ 2  قرب  دیلک  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XB7EA21 لدم یراشف  لصو  عطق و  قرب  دیلک  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XB7EG21 لدم یراشف  لصو  عطق و  قرب  دیلک  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XB7EA23 لدم یراشف  لصو  عطق و  قرب  دیلک  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   DL1CE130 لدم یهد  مرالآ  لرتنک و  تازیهجت  نابات  یبابح  پمال  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XB7ED33P لدم هتلاح  هس  یروتکلس  دیلک  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XB7EG33P لدم هتلاح  هس  راد  چیئوس  یروتکلس  دیلک  الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XB7EH25P لدم هایس  نتاب  شوپ  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XB7ES542P لدم یچراق  هلک  زمرق  یرارطضا  دیلک  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاعالطا .دشاب  یم  هام  ود  رثکادح  الاک  لیوحت  خیرات  زا  تخادرپ  نامز  تدم  .ددرگ  همیمض  امازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب  یم  حیحص  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  هب  ییوگخساپ  هوحن  و 

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

23942633-021  ، 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
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  اقیقد  یداهنشیپ  یاهتمیق  افطل  تسویپ ) تسیل  قبط   ) یتاسیسات مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002227 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  تامفوه  لعشم  یتراجت  مان  ینف 30893501  هرامش   SLG3NZ لدم  kcal\hr 500000 یترارح تیفرظ  لیئوزاگ  زاگ و  یا  هلر  لعشم  الاک :  مان 

دنولا یترارح  عیانص  هدننک  هضرع 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
کاکرا نارهت  هدننک  هضرع  عجرم  زتنیس  هدنزاس  عجرم  یددع  ینوفلس 1  هتسب   mm 150 لوط  mm 2/5 رطق یدپوترا  لبود  هوزر  اب  رنشیرک  ریاو  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

کیرتکلا راکرون  هدنزاس  عجرم  رون  تدش  رثا  رد  رادم  لصو  عطق و  دربراک  چیئوس  وتف  حرط   A 10 یکینورتکلا لسوتف  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ناریباعل هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   mm 1 زیاس  3ELEIF55 لدم هروک  لعشم  نز  هقرج  دورتکلا  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

ناریباعل هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   mm 1 زیاس  3ELEIF55 لدم لعشم  هلعش  هدنرادهگن  دورتکلا  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم  لدم 632.50  یا  هبرقع  راشف  جیگ  الاک :  مان 

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

هدنزاس عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   KOOMEY یتراجت مان  لدم 1100-1601   cm 20 زیاس یندچ  سنج  یکیلوردیه  نانیمطا  ریش  الاک :  مان 
ایسآ ورتپ  ناریما  هدننک  هضرع  عجرم   KOOMEY

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

ناقلمس هنام و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهاوگ دشاب - هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  صلاخ و  تروصب  تمیق  - - تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  دشابیم - ههام  ود  هزاب  رد  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  یلامج ) یاقآ   ) هرامش 09157162445 اب  رتشیب  عالطا  تهج.دشاب  ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  - ددرگ هئارا  هدوزفا  شزرا 

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32921222-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایار5775841 روتینام  هحفص 43)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

نانیمطا نانیمطا ریش   ریش -- هدنرادهگن هدنرادهگن دورتکلا   دورتکلا یکینورتکلا - - یکینورتکلا لسوتف   لسوتف یدپوترا - - یدپوترا لبود   لبود هوزر   هوزر اباب   رنشیرک   رنشیرک ریاو   ریاو -- لیئوزاگ لیئوزاگ وو   زاگ   زاگ یایا   هلر   هلر لعشم   لعشم ناونع : : ناونع
یایا هبرقع   هبرقع راشف   راشف جیگ   جیگ -- یکیلوردیه یکیلوردیه

150150
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یروتسیریات5775864 رژراش  هاگتسد  هحفص 43)3  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش5776034 هحفص 43)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یا5776296 هراتسو  نلآ  راچآ  تس  ، زیاس ودرد  کیراب  مد  تسدربنا و  ، تسد کی  یتشوگ  چیپ  تس 
سیکرواپ لباک  ،rj45cat6 هکبش تکوس  ،cat هکبش تکوس  ، ددع 10 نوکیلسریمخ تسد ، کی 

kvm چیئوسو

هحفص 108) چیئوس  ( چیئوس

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

5776397GLC هارمه هب  رودتوا  تروپ  تروپ و 4  هحفص 108)چوس 16  چیئوس  ( چیئوس

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

5776453P/F TELEMECANIQUE SELECTOR SWITCHES(108 هحفص چیئوس  ( چیئوس

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

5776680- یکینورتکلا لسوتف  یدپوترا - لبود  هوزر  اب  رنشیرک  ریاو  - لیئوزاگ زاگ و  یا  هلر  لعشم 
یا هبرقع  راشف  جیگ  - یکیلوردیه نانیمطا  ریش  - هدنرادهگن دورتکلا 

هحفص 108) چیئوس  ( چیئوس

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

یتارباخم5776699 متسیس   L-Band/UHF کیتاموتا هحفص 43)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ربیف5776740 لباک  ددع  شش  -- QSFP ددع شش  چیئوس -  هاگتسد  هحفص 43)کی  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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

5776397GLC هارمه هب  رودتوا  تروپ  تروپ و 4  هحفص 108)چوس 16  چیئوس  ( چیئوس

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

یتارباخم5776699 متسیس   L-Band/UHF کیتاموتا هحفص 43)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  مولع  هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776796 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدزاب تمیق  نعت  زا  لبق  یکشزپنادند  هدکشهوژپرد   ( بوک راوید  ، یلدنص زیم و  ، توص ورون  ) هسلج قاتا  یارجا  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییاقشق 09355348460 یاقآ  سامت  هرامش  اب  دیئامن 

1101091016000007 زاین :  هرامش 
نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  مولع  هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  دیئامن  دیدزاب  تمیق  نعت  زا  لبق  یکشزپنادند  هدکشهوژپرد   ( بوک راوید  ، یلدنص زیم و  ، توص ورون  ) هسلج قاتا  یارجا  یحارط و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییاقشق 09355348460 یاقآ  سامت 

 : یتسپ دک  نارهت ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپنادند  هدکشهوژپ  ایلاتیا .  نابایخ  یوربور  سدق .  نابایخ  بالقنا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1417614411

83384315-021  ، 83384308-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88986688-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش نینموملاریما  یگتخوس  حناوس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تخادرپ   - راتسرپ راضحا  متسیس  درب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090390000129 زاین :  هرامش 

زاریش ع   نینموملا   ریما  یگتخوس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هشارت ابرهک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ناماسر  لدم  یناتسرامیب  یتوص  راتسرپ  راضحا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/21 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ   - راتسرپ راضحا  متسیس  درب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7198754361 یتسپ :  دک  اردص ،  دیدج  رهش  راولب  رتمولیک 2  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36146151-071  ، 36146170-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36220437-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( بوک بوک راوید   راوید ،، یلدنص یلدنص وو   زیم   زیم ،، توص توص ورون   ورون )) هسلج هسلج قاتا   قاتا یارجا   یارجا وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 151151

یرابتعا یرابتعا تخادرپ   تخادرپ  - - راتسرپ راتسرپ راضحا   راضحا متسیس   متسیس درب   درب ناونع : : ناونع 152152
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5776796 ( بوک راوید  ، یلدنص زیم و  ، توص ورون  ) هسلج قاتا  یارجا  هحفص 112)یحارط و  توص  ( توص

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

یرابتعا5776881 تخادرپ   - راتسرپ راضحا  متسیس  هحفص 112)درب  توص  ( توص

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

هدش5777108 یراذگراب  تسویپ  یاهلیاف  رد  مالقا  دادعت  ینف و  تاصخشم  یریوصت  تراظن  هناماس 
تسا

هحفص 76) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرصبو5777572 یعمس  هحفص 60)مزاول  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت هس  یس و  هبعش  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 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  روتینام 1  هاگتسد ،  رنکسا 1   . هاگتسد سیک 1  رتویپماک  یرازفا  تخس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم یتناراگ  اب  هارمه  + رازفا مرن  +10 زودنیو + لبمسا

1101090832000021 زاین :  هرامش 
نارهت هس  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  تیاباگیگ  یتراجت  مان   GZX1 لدم  ATX هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   AVISION یتراجت مان   AD250 لدم  A4 زیاس دیفس  هایس و  یگنر و  دنس  رنکسا  الاک :  مان 

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

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسویپ ینف  تاصخشم  رب  قبطنمو  تسویپ  قباطم  هاگتسد  روتینام 1  هاگتسد ،  رنکسا 1   . هاگتسد سیک 1  رتویپماک  یرازفا  تخس  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابیتشپو تامدخوربتعم  یتناراگ  اب  هارمه 

1178675641 یتسپ :  دک  کالپ 140 ،  ییاحطب  دیهش  هچوک  بنج  ناسارخ  نابایخ  ناسارخ  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33138742-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33138741-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مرن مرن ++1010 زودنیو زودنیو ++ لبمسا لبمسا هاگتسد   هاگتسد   11 روتینام   روتینام هاگتسد ،  ،  هاگتسد   11 رنکسا   رنکسا  . . هاگتسد هاگتسد   11 سیک   سیک رتویپماک   رتویپماک یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب   هارمه   هارمه ++ رازفا رازفا

153153
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مالیا ناتسا  شرورپ  شزوما و  نامزاس   :: 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 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5775708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  هنایار (  تاقلعتم  ریاس  روتینام و  سیک و  هاگتسد  دادعت 32  یدقن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003853000066 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هژارف نارهت  یللملا  نیب  هدننک  هضرع  عجرم   ARISTA یتراجت مان   TapeService لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 32 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لک هرادا  یزکرم  رابنا  ات  سنج  لمح  هنیزه  - دنشاب کیتامروفنا  یاروش  زوجم  یاراد  دیاب  ناگدننک  تکرش  ، دشاب یم  الاک  هباشم  هدش  هداد  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یراذگراب  هناماس  رد  ار  دوخ  روتکاف  شیپ  تکرش و  کرادم  دیاب  هدنشورف  - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  مالیا  ناتسا  شرورپ  شزومآ و 

6931749656 یتسپ :  دک  شرورپ ،  شزومآ و  لک  هرادا  رصعیلاو - یرتم  یاهتنا 24  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33342279-084  ، 33338172-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33332770-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم هنایار (  (  هنایار تاقلعتم   تاقلعتم ریاس   ریاس وو   روتینام   روتینام وو   سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد   3232 دادعت   دادعت یدقن   یدقن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 154154
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ناتسزوخ ناتسا  هذیا  یادهش  هاگنامرد   :: 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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریازا.تسا  هدنشورف  هدهعرب ی  لمح  هیارک ی  (. دوش هعجارم  یتسویپ  تسیل  هب  ) دات طرش  هبچنیا  روتینام 17  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوشیم عوجرم  دات  مدع  تروصرد   . تسا هدش  هدافتسا 

1101091736000038 زاین :  هرامش 
هذیا ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

LG یتراجت مان   T730PU لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
هذیا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریازا.تسا  هدنشورف  هدهعرب ی  لحم  ات  لمح  هیارک ی  (. دوش هعجارم  یتسویپ  تسیل  هب  امتح  ) دات طرش  هبچنیا  روتینام 17   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم عوجرم  دات  مدع  تروصرد   . تسا هدش  هدافتسا 

6391835988 یتسپ :  دک  زاگ ،  هار  راهچ  زا  دعب  ینیمخ  ماما  خ  هذیا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43631180-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

13631170-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریازا.تسا   ناریازا.تسا هدنشورف   هدنشورف هدهعرب  یی   هدهعرب لمح   لمح هیارک  یی   هیارک (.(. دوش دوش هعجارم   هعجارم یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل هبهب   )) دات دات طرش   طرش هبچنیا   هبچنیا روتینام  1717   روتینام ناونع : : ناونع
دوشیم دوشیم عوجرم   عوجرم دات   دات مدع   مدع تروصرد   تروصرد  . . تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام دروب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003310 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دیون تعنص  ملع و  یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم   SMG12864A لدم بایغ  روضح و  هاگتسد  دربراک   Green Backlight LCD شیامن هحفص  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/09 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  (((((( تسویپ لیاف  اب (((((( قبطنم  دیاب  ینف  تاصخشم  تسا ،  هباشم  دکناریا  -

دشابیم الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  ود  لقادح  یلایر و  تروصب  هیوست  -

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

32241995-031  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بایغ بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد دربراک   دربراک   Green Back light LCDGreen Back light LCD  شیامن شیامن هحفص   هحفص ناونع : : ناونع 156156
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نادمه نایچشرف  بلق  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 07 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5776754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رسویدسنرت ماد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091638000388 زاین :  هرامش 

نادمه نایچشرف  بلقینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نایناریا بط  ایاش  هدننک  هضرع  عجرم   BIOSENSORS یتراجت مان   cvn-713-16 لدم یبلق  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 160 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

نایناریا بط  ایاش  هدننک  هضرع  عجرم   SHUNMEI MEDICAL یتراجت مان   DPT-01-U دک یبلق  گنیروتینام  رسویدسنرت  تس  الاک :  مان 
تس 100 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزهو  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  دک  ناریا   / دشابیم ههام  تخادرپزاب 5  تدم  دشاب / IMED تیاس رد  ربتعم  IRC یاراد

دشابیم ددع  100 گنیروتینام رسویدسنرت  تس 

6517839131 یتسپ :  دک  نایچشرف ،  قورع  بلق و  یصصخت  قوف  ینامرد  شزومآ  زکرم  هدیمهف  دیهش  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38381714-081  ، 38381740-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38381686-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رسویدسنرت رسویدسنرت ماد   ماد ناونع : : ناونع 157157
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نارهت هبعش 4  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 10 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریدلگ  یتناراگ   Gplus GDM-225JN روتینام هرقف   1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
G&B یتناراگ  G&B 1400 DN رتنیرپ هرقف   1

نژیو یآ  یتناراگ   AD250 AD لدم  Scanner هرقف  2
1201090585000001 زاین :  هرامش 

نارهت راهچ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  4 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1153945341 یتسپ :  دک  ناردنزام پ 26 ،  یادتبا خ  نیسح  ماما  نادیم  بالقنا  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77621620-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77606374-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم لدم   ScannerScanner  هرقف هرقف   G&B 2G&B 2 یتناراگ   یتناراگ   G&B 1400  DNG&B 1400  DN  رتنیرپ رتنیرپ هرقف   هرقف   11 ناریدلگ   ناریدلگ یتناراگ   یتناراگ   Gplus  GDM-225JNGplus  GDM-225JN  روتینام روتینام هرقف   هرقف   11 ناونع : : ناونع
نژیو نژیو یآیآ   یتناراگ   یتناراگ   AD250 ADAD250 AD

158158

 ( ( رگپاچ رگپاچ -- یسیپ یسیپ ینیم   ینیم -- سیک سیک )) رتویپماک رتویپماک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 159159
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09125799341 تسویپ - یاهلیاف  قبط  ...و ) رگپاچ  - یسیپ ینیم  - سیک ) رتویپماک دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091764000038 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 6 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 1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 10 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

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یلعوب  هدکشهوژپ   :: 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   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777164 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مامت مامت .لیوحت   .لیوحت نامز   نامز زازا   ههام   ههام   11 تخادرپ   تخادرپ تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم اقیقد   اقیقد هنایار   هنایار متسیس   متسیس ددع   ددع   4040 تساوخرد   تساوخرد تسا   تسا هباشم   هباشم اهاه   دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم هدنشورف   هدنشورف اباب   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه

160160
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تسویپ لیاف  قباطم  اقیقد  هنایار  متسیس  ددع  تساوخرد 40  تسا  هباشم  اه  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  مامت  .لیوحت  نامز  زا  ههام  تخادرپ 1 

1101091567000024 زاین :  هرامش 
دهشم یلعوب   هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

افیا یتراجت  مان   DVD-RW لدم رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
مرخ ناگرزاب  نیرز  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   GHz 3/06 شزادرپ تعرس   i3-540 BOX لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هسراپ درب  فیال  هدننک  هضرع  عجرم   KINGMAX یتراجت مان  لدم 1333   GB 4 تیفرظ  DDR3 مر الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
سراپ گنه  یتارداص  هدننک  هضرع  عجرم   WD یتراجت مان   WD HDD-1 لدم  TB 1 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نف تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   ADATA یتراجت مان   GB 256 تیفرظ  SSD SX900 2.5 SATAIII لدم هنایار  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
گنوآ تاعالطا  یروآ 

ددع 40 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   Pars EVO لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 40 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   PRIME Z390-A لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

سوط تاکسا  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم   GENIUS یتراجت مان   KM160 لدم هنایار  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 
تس 40 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   GUANGDONGCHANGHONGELECTRICS هدنزاس عجرم   GPLUS یتراجت مان  ( GDM-225JN  ) لدم  in 22 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 

راهباچ دازآ  هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک 
هاگتسد 40 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
روپ ناحیر  نمحرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان   GP 450 A لدم هنایار  لماک  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  قباطم  اقیقد  هنایار  متسیس  ددع  تساوخرد 40  تسا  هباشم  اه  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب هدنشورف  هلاس  کی  یتناراگ  اه  متسیس  لک.دنشاب  هدش  بصن  اهرویارد  مامت.دشاب  هدش  بصن  هخسن  نیرخآ  زودنیو.لیوحت 10  نامز  زا  ههام  تخادرپ 1 

.دشابیم هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  مامت 

9196773113 یتسپ :  دک  یلعوب ،  هدکشهوژپ  یلعوب  نادیم  شبن  سوت  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37112790-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37112790-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5777558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WQ600-w لدم چنیا  یج 29  لا  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001041000049 زاین :  هرامش 

اردص دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

WQ600-w لدم چنیا  یج 29  لا  روتینام  یلصا  یالاک  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7199839631 یتسپ :  دک  اند ،  نابایخ  شناد  راولب  اردص -  دیدج  رهش  زاریش -  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36410474-071  ، 36411979-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36410476-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگتسد5775641 روتینام 1  هاگتسد ،  رنکسا 1   . هاگتسد سیک 1  رتویپماک  یرازفا  تخس  تازیهجت  دیرخ 
ربتعم یتناراگ  اب  هارمه  + رازفا مرن  +10 زودنیو + لبمسا

هحفص 114) روتینام  ( روتینام

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

تاصخشم5775708 قباطم  هنایار (  تاقلعتم  ریاس  روتینام و  سیک و  هاگتسد  دادعت 32  یدقن  دیرخ 
 ( تسویپ لیاف 

هحفص 114) روتینام  ( روتینام

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

زیمت5775752 قاتا  گنیروتینام  هحفص 25)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هنایار5775841 روتینام  هحفص 43)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

روتینام5776003 هتسب و  رادم  هحفص 18)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدهعرب ی5776481 لمح  هیارک ی  (. دوش هعجارم  یتسویپ  تسیل  هب  ) دات طرش  هبچنیا  روتینام 17 
دوشیم عوجرم  دات  مدع  تروصرد   . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا.تسا  هدنشورف 

هحفص 114) روتینام  ( روتینام

WQ600 -wWQ600 -w لدم   لدم چنیا   چنیا یجیج  2929   لالا   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 16 116 1

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

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

زا 125 ھحفص 122 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ufk6ls9y7kvkf?user=37505&ntc=5777558
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5777558?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیمان5776687 اب  یربراب  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ تساوخرد  قبط  رتویپماک  رازفا  تخس 
/ ههام ود  تخادرپ  / هدننک

هحفص 43) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

بایغ5776725 روضح و  هاگتسد  دربراک   Green Backlight LCD شیامن هحفص 114)هحفص  روتینام  ( روتینام

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

رسویدسنرت5776754 هحفص 114)ماد  روتینام  ( روتینام

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

لماک5776831 هنایار  هحفص 99)سیک  رورس  ( رورس

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

5777061G&B 1400 DN رتنیرپ هرقف  ناریدلگ 1  یتناراگ   Gplus GDM-225JN روتینام هرقف   1
نژیو یآ  یتناراگ   AD250 AD لدم  Scanner هرقف  G&B 2 یتناراگ

هحفص 114) روتینام  ( روتینام

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

رتنیرپ5777139  USB لباک یزیمور -  نفلت  یرنف  میس   - هنایار وگ  دنلب   - یرومم شلف  لاکیتپا -  سوام 
هنایار سوم  یبط  دپ  یتایح -  مئالع  روتینام  لباک  -

هحفص 43) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5777142 ( رگپاچ - یسیپ ینیم  - سیک ) رتویپماک هحفص 114)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

تسویپ5777164 لیاف  قباطم  اقیقد  هنایار  متسیس  ددع  تساوخرد 40  تسا  هباشم  اه  دک  ناریا 
.دشابیم هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  مامت  .لیوحت  نامز  زا  ههام  تخادرپ 1 

هحفص 114) روتینام  ( روتینام

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

5777558WQ600-w لدم چنیا  یج 29  لا  هحفص 114)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

5775790 ( تسویپ تسیل  اب  قباطم  هتسبرادم (  هحفص 60)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لاسکی5776328 تدمب  طبترم  تازیهجت  هیلکو  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یرادهگن  سیورس و 
یزکرم رورس  کی  فلتخم  یاهلدم  نیبرودددع   64 دادعت تیاغل 1402/08/01   1401/08/01

 ... UPSو

هحفص 76) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنایار5776505 رورس  هتسبرادم -  نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 76)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) 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

هاگتسد5775641 روتینام 1  هاگتسد ،  رنکسا 1   . هاگتسد سیک 1  رتویپماک  یرازفا  تخس  تازیهجت  دیرخ 
ربتعم یتناراگ  اب  هارمه  + رازفا مرن  +10 زودنیو + لبمسا

هحفص 114) روتینام  ( روتینام

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

هربراک5775655 تسویپ 100 لیاف  تاصخشم  قبط  سوریو  یتنآ  یارب  هباشم  دک  هحفص 18)ناریا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاس 57759621401 رد  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هنالاس  نیمات  هحفص 5)تایلمع  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاه5776584 متسیس  یزاس  یشرافس  یرازفا و  مرن  یاه  متسیس  رارقتسا  یرادرب و  هرهب  زایتما  دیرخ 
رادیرخ زاین  ساسارب  هتفای  رارقتسا 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

راک5776642 شدرگ  بایغ و  روضح و  رازفا  هحفص 18)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یریگ5776643 هزادنا  مزاول   MDM ,PAYA رازفا مرن  ینابیتشپ  هحفص 25)تامدخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو5776706 یتنآ  رازفا  مرن  هحفص 18)سنسیالدیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

طابترا5777077 سراپ  تکرش  یتناراگ  اب  طقف  .دیهد  هئارا  روتکاف  شیپ  تسویپ  لیاف  قباطم  افطل 
.دشاب یم  لوبق  دروم  رازفا 

هحفص 76) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

طابترا5777123 سراپ  تکرش  یتناراگ  اب  طقف  .دیهد  هئارا  روتکاف  شیپ  تسویپ  لیاف  قباطم  افطل 
.دشاب یم  لوبق  دروم  رازفا 

هحفص 76) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

گنیکراپ5777126 تیریدم  رازفا  مرن  هحفص 18)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف5777162 هاگتسد  هس  سنسیال  هحفص 18)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

یریوصت5776336 تراظن  هناماس  یرادهگن  سیورس و  هحفص 76)ینابیتشپ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدش5777108 یراذگراب  تسویپ  یاهلیاف  رد  مالقا  دادعت  ینف و  تاصخشم  یریوصت  تراظن  هناماس 
تسا

هحفص 76) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بعش5777313 یریوصت  تراظن  متسیس  یارجا  هحفص 76)مالعتسا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یدعس5775679 هبعش  یقرب  هرکرک  بصن  تهج  تسویپ  یاهلیاف  یوتحم  ساسا  رب  تمدخ  دیرخ 
دشابیم تشر 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 70) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یرادرهش5776080 یاه  هرجنپ  تشپ  یقرب  هرکرک  ظافح  بصن  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 70) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاقتنا5775609 هکبش  ریغتم و  مایپ  یاهولبات  یریوصت ، تفاظن  نیبرود  هناماس  ریمعت  یرادهگن و 
یکیفارت تاعالطا 

هحفص 10) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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