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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 10  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 12

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 18

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 19

140 1140 1 رهم   رهم هبنش  2323   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   149,460هکس , 000149,460 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   89,32089,320مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   139,960هکس , 000139,960 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس203,500203,500رالد سیئوس کنارف   327,500327,500کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس ,200 , 00082 ,200 , اداناک000 اداناک رالد   236رالد ,700236 ناتسبرع700, ناتسبرع لایر   87,44087,440لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس , 000 , 00052 , 000 , وروی000 ,319وروی 0 10319, 0 ژورن10 ژورن نورک   30نورک ,70030 ,700

رایع رایع   1818 یالط   13,420یالط , 00013,420 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   366دنوپ ,780366 نپاژ780, نپاژ نینی   دصکی   22دصکی 1 ,55022 1 ,550

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
((2929))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 108108))
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 111 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یهگآ دادعت 16  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 33

( یهگآ دادعت 24  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 36

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 52

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 54

( یهگآ دادعت 10  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 60

( یهگآ دادعت 11  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 69

( یهگآ دادعت 2  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78
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( یهگآ دادعت 10  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

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

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

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

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

( 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 9  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 15  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 5  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

( یهگآ دادعت 12  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

( یهگآ دادعت 13  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 16  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 110

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یمالسا بالقنا  نافعضتسم  داینب  ینابیتشپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/8 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/7/23  دانسا  تفایرد   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یلاعبنم زا 1401/8/3  تاکاپ  لوبق   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5794748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داینب یزکرم  نامتخاس  یلحم  تاطابترا  هکبش  اه و  هنایار  یرادهگن  ینابیتشپ و  یراگ ، هعطاقم  دادرارق  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

داینب هبعش  انیس  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  یراج  باسح  هب  لایر  غلبم 1.500.000  دانسا  تفایرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اقیرفا هارگرزب  هب  هدیسرت  تلاسر )  ) ینامیلس دیهش  هارگرزب  رد  عقاو  ینابیتشپ  لک  هرادا  یلام  روما  هجدوب و  تیریدم  : هصقانم دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
ییالیو 6 داینب  یزکرم  نامتخاس 

88880348 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: د/164670 یهگآ یهگآ هرامش   جردهرامش خیرات  زا  سپ  یراک  زور  ات 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5794766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ ریاس  هطوبرم و  یلام  تیریدم  یمومع ، یاهوردوخ  لرتنک  یکینورتکلا ، طیلب  لوپ ، فیک   ) یمومع لقن  لمح و  یزاسدنمشوه  هژورپ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  ییاسانش  هب  تبسن  طبترم )

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

نایرون یاقآ  ای 04533635514  یبلاط  یاقآ   04533632453 :: نفلت :: www.transport.ardabilcity,www.ardabilcity.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: info@ardabilcity.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داینب داینب یزکرم   یزکرم نامتخاس   نامتخاس یلحم   یلحم تاطابترا   تاطابترا هکبش   هکبش وو   اهاه   هنایار   هنایار یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یراگ ، ، یراگ هعطاقم   هعطاقم دادرارق   دادرارق یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 11

یمومع یمومع لقن   لقن وو   لمح   لمح یزاسدنمشوه   یزاسدنمشوه هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 22
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تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01-14010716 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم تعاس 16   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5794781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنیوپ ریش  رازفا  مرن  یزاس  یشرافس  هعسوت و  یرادهگن ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هب یهگآ  پاچ  هنیزه  ...یهگآ  رد  جردنم  باسح  هب  زیراو  تهج  هدرپس  لداعم  دقن  هجو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نویلیم  نیمضت 300   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنرب  هدهع 

:: سردآ سردآ

نیمات هریجنز  دحاو   09126330018-81717838-021 :: نفلت :: tendersnak-mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: hadi.hosseinzadeh@nak-mci.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگدرل هروا  ییایمیش  دوک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت مود -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5796221 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دجاو تکرش  هب  هصقانم  طیارش  لمعلاروتسد و  دانسا و  رد  جردنم  طیارش  اب  قباطم  ار  دوخ  کاینومآ  هروا و  عمتجم  رابنا  یالاک  گنیدک  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  حالصیذ  طیارش و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط ع کالپ 68 -  مکی -  ناتسلگ  هچوک  ناتسلخن -  نابایخیدازحرف  راولب  برغ -  کرهش  نارهت -   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.LUFC.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتارباخم5794758 زکرم  ددرت  لرتنک  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تامدخ  یارجا  تازیهجت و  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 18) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

نیعجارم5795060 ییوردوخ و  یلنسرپ ، ددرت  لرتنک  یسرتسد و  تیریدم  هناماس  یزادنا  هار  هحفص 6)نیمات و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

تنیوپ تنیوپ ریش   ریش رازفا   رازفا مرن   مرن یزاس   یزاس یشرافس   یشرافس وو   هعسوت   هعسوت یرادهگن ، ، یرادهگن ناونع : : ناونع 33

کاینومآ کاینومآ وو   هروا   هروا عمتجم   عمتجم رابنا   رابنا یالاک   یالاک گنیدک   گنیدک تایلمع   تایلمع 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 111 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   هصقانم
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

هدرپس ذخا  اب  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RHS-0146401-BA/T33 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5794752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب تاعطق  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: BAORCO.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون  هدش  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

geg.ir :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5794989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.GEGIRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

(( FMSFMS  ) ) اهاه کارتپماد   کارتپماد نیالنآ   نیالنآ گاید   گاید متسیس   متسیس یزاس   یزاس یموب   یموب ناونع : : ناونع 66

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

REP-7613607342-F10 :: یهگآ یهگآ هرامش   جردهرامش زا  سپ  زور  لاسرا 10  یگدامآ و  مالعا  دیسررس  خیرات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
همانزور رد  هصقانم 

eorc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F HIMA PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دوش هعجارم  داتس  هناماس  هب  تکرش  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  320.000.000 نیمضت :

. - 31-33963332: نفلت یتسپ 8335113115  دک  الاک -  تامدخ  تاکرادت و  هرادا  ناهفصا -  تفن  شیالاپ  تکرش  نارهت  هداج  رتمولیک 5  ناهفصا   :: سردآ سردآ
03133963379

03133963051 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.eVAT.irنفلت تیاسبو تیاسبو

: تیاکش تاداهنشیپ و  تاداقتنا ، ربامن  -  031 - 33964409 :: سکف سکف
03133694858

kala@eorc.ir :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/07/27   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nidc.ir :: عبنم تیاغلعبنم زا 1401/08/09   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795060 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیعجارم ییوردوخ و  یلنسرپ ، ددرت  لرتنک  یسرتسد و  تیریدم  هناماس  یزادنا  هار  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 70/000/000/000  غلبم 

لایر نیمضت 3/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرادا -  A تراپ لوا –  هقبط  یتایلمع –  هاگیاپ  نامتخاس  ناریا -  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف –  نادیم  زا  رتالاب  ینامیلس – مساق  دیهش  راولب  زاوها –   :: سردآ سردآ
اهدادرارق

06134146319 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

P/F HIMA PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERSP/F HIMA PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

نیعجارم نیعجارم وو   ییوردوخ   ییوردوخ یلنسرپ ، ، یلنسرپ ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک وو   یسرتسد   یسرتسد تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 88

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

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م  / 1401 / 009 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلامش فلا  لرتنک   CCTV و F&G متسیس یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یحارط ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: torc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

WSS-0050562 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  راشتنا  زا  سپ  زور  هس   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  سپ  نیرخا  زا  سپ  هتفه  ود   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5794865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم   FLAMIE DETECTOR ددع دیرخ 40  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

85193768-88969737-02141934-5-02183762604 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش یلامش فلا   فلا لرتنک   لرتنک   CCTVCCTV  وو   F&GF&G متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 99

FLAMIE DETECTORFLAMIE DETECTOR ددع   ددع   4040 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001092935000057 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5794890 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 PC شور تفن  رابنا  کیدتاک  تظافح  متسیس  ثادحا  یناشن و  شتآ  هناماس  ءاقترا  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  544/825/748/535 دروارب غلبم 

لاقتنا طوطخ  هتشر  زاگ  تفن و  لقادح 4  تازیهجت و  تاسیسات و  لقادح 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهنامیپ روما  مهدزیس  هقبط  نرایا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  باداش  تاردارب  دیهش  شبن خ  یلامش  رهشناریا  نارهت خ   :: سردآ سردآ

(021)85193768-88969737: مان تبث  رتفد  -02184121442 :: نفلت :: -Www.setadiran.ir-http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
monaghese.niopdc.ir

:: 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

تفن تفن رابنا   رابنا کیدتاک   کیدتاک تظافح   تظافح متسیس   متسیس ثادحا   ثادحا وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ هناماس   هناماس ءاقترا   ءاقترا لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 111 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یزرواشک  نداعم و  عیانص ، یناگرزاب ، قاتا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش تیاغل   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ رورس  قاتا  یزاسدرادناتسا  یزاس و  قیاع  و  ( UPS  ) یرارطضا قرب  لاوریاف ، هکبش و  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تازیهجت مان 

وکسیس چیئوس  دادعت 
وکسیس چیئوس   N3K-C3064-PQ-10GX

وکسیس چیئوس   WS-C2960X-24PDL
SFP G-10-SR لدم وکسیس  یرون  ربیف  لوژام   WS-C2960X-48LPD-L

کیتورکیم رتور   FortiGate 600e لاوریاف
لاوریاف هکبش و  . CCR1016-12G 1

( هکبش تحت  تروپ و   KVM (8 هاگتسد
HPE Premium ربیف هعطق   APC حرط تینوی  کر 42   Zero Unit لوژام رواپ 

نودب  10KVA سا یپ  وی  یرارطضا  قرب  . 3 سا ) سنارت   ) سنارت نودب   100KVA سا یپ  وی  یرتم  هکبش 3  لباک  هو  یرتم  هکبش 2  لباک  یرتم  هکبش 1  لباک 
بذاک فقس  فکرورس و  قاتا  یزاسدرادناتسا  یزاس و  قیاع  ( . 24/7  ) تبوطر فشک   HVAC اوه هیوهت  متسیس  قیرح  افطا  مالعا و  متسیس  ( سدسنارت  ) سنارت

دض داوم  زا  یا  هیال  داجیا  قاتا و  حوطس  یدنب  قیاع  تبوطر  قیاع  زوسن و  فانک  شوپراوید  کیناتسا -  یتنآ  بذاک  شوپفک  زا  فقس  راوید ، یهد  ششوپ  و 
ینامیس هیال  یور  شتآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روما دحاو   ) مراهچ هقبط  نارهت ، یزرواشک  نداعم و  عیانص ، یناگرزاب ، قاتا  هرامش 82 ، ما ، نابایخ 21 یور  هبور  ارزو ،)  ) یلوبمالسا دلاخ  نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ
( ینابیتشپ یرادا و 

:: 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

دوخ دوخ رورس   رورس قاتا   قاتا یزاسدرادناتسا   یزاسدرادناتسا وو   یزاس   یزاس قیاع   قیاع وو   ( ( UPSUPS  ) ) یرارطضا یرارطضا قرب   قرب لاوریاف ، ، لاوریاف وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

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

2001005769000059 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795382 :: هرازه هرازه :: 1401/08/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لآ  نیشام  هلابز و  لمح  یروآ و  عمج  نیشام  دیرخ  یناشن و  شتآ  هاگتسیا  قیرح  ءافطا  ینمیا و  تالآ  نیشام  تازیهجت و  نیمات  دیرخ و  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  درگتشه  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هلابز و لمح  یروآ و  عمج  نیشام  دیرخ  یناشن و  شتآ  هاگتسیا  قیرح  ءافطا  ینمیا و  تالآ  نیشام  تازیهجت و  نیمات  دیرخ و  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
لآ  نیشام 

165,832,600,000 یلام :  دروآرب 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   7,570,000,000 نیمضت :  غلبم 

.دشاب یم  لایر  غلبم 1.750.000.000 تازیهجت  یناشن و  شتآ  تنویماک  هاگتسد  کی  یارب  هدرپس  نیمضت :  تاحیضوت 
.دشاب یم  لایر  غلبم 3.200.000.000 ینابایخ  هزیناکم  بوراج  تنویماک  هاگتسد  ود  یارب  هدرپس 

.دشاب یم  لایر  غلبم 2.620.000.000 ( WH-L1924  ) یسرپمک نویماک  هاگتسد  ود  یارب  هدرپس 
جرد الاب  لولس  رد  هک  دشاب  یم  لایر  غلبم 7.570.000.000  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  لک  عمج  دنراد  ار  تالآ  نیشام  هیلک  نیمأت  دصق  هک  ینارگ  هصقانم  یارب 

.دیدرگ 
14:30 تعاس : 1401/09/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یا هنماخ  هلا  تیآ  راولب  یرادا - تیاس  درگتشه - رهش   ، 3361659855 یتسپ :  دک  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یلامش5795124 فلا  لرتنک   CCTV و F&G متسیس یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هحفص 6)یحارط ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

وو یناشن   یناشن شتآ   شتآ هاگتسیا   هاگتسیا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   ینمیا   ینمیا تالآ   تالآ نیشام   نیشام وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات وو   دیرخ   دیرخ هصقانم   هصقانم یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
لآلآ نیشام   نیشام وو   هلابز   هلابز لمح   لمح وو   یروآ   یروآ عمج   عمج نیشام   نیشام دیرخ   دیرخ

1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها روپاش  یدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nt.ajums.ac.ir :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5794902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شوش نامرد  تشادهب و  هکبش  SAN storage HPEMSA 2060 هاگتسد درادناتسا  یزاس  هدایپ  یحارط و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  500/000 دیرخ :   :: 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

لتیار یطابترا  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5795139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Drive test ینادیم تست  هزوح  رد  یناتسا  ناراکنامیپ  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 8028  02127654000 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: PROCUREMENT@RIGHTEL.IRسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SAN storage HPEMSA 2060SAN storage HPEMSA 2060 هاگتسد   هاگتسد درادناتسا   درادناتسا یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 1414

Drive testDrive test ینادیم   ینادیم تست   تست هزوح   هزوح ردرد   یناتسا   یناتسا ناراکنامیپ   ناراکنامیپ ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1515

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

یتکرش  :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5795203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تراجت ییاراد  تیریدم  یزاس و  دلوم  تکرش  یزکرم  رتفد  میس  یب  هکبش  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 1160  32271081-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: info@movaledsazi.comسکف 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

یلحم5794748 تاطابترا  هکبش  اه و  هنایار  یرادهگن  ینابیتشپ و  یراگ ، هعطاقم  دادرارق  یراذگاو 
داینب یزکرم  نامتخاس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یمومع5794766 لقن  لمح و  یزاسدنمشوه  هژورپ  هحفص 5)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تنیوپ5794781 ریش  رازفا  مرن  یزاس  یشرافس  هعسوت و  هحفص 5)یرادهگن ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاتیجید5795047 یریوصت  تراظن  متسیس  هکبش و  تخاسریز  هصقانم  هحفص 19)لاطبا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیعجارم5795060 ییوردوخ و  یلنسرپ ، ددرت  لرتنک  یسرتسد و  تیریدم  هناماس  یزادنا  هار  هحفص 6)نیمات و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یلامش5795124 فلا  لرتنک   CCTV و F&G متسیس یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هحفص 6)یحارط ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یزاسدرادناتسا5795156 یزاس و  قیاع  و  ( UPS  ) یرارطضا قرب  لاوریاف ، هکبش و  تازیهجت  دیرخ 
دوخ رورس  قاتا 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رتفد رتفد میس   میس یبیب   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ییارجا دحاو  یزاسرهش  هار و  گنیدله  ءايبناالا  متاخ  هاگرارق   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
درجورب هروت -  روحم  مود  دناب  هزاس  هار 

مق ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/07/23  زا   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم :: 1401/07/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5794887 :: هرازه هرازه :: 1401/08/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود دناب  هژورپ  یارجا  لحم  هب  یغالبا  یاه  هشقن  اب  قباطم  یلصفم  عون  زا  یرتم  یسرجوین 4  ددع  دادعت 1750  بصن  لمح و  تخاس ، هیهت ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلا 23+500 ) رتمولیک 500+7  لصافدح   ) درجورب هرون -  روحم 

یسمش هدام  کی  : دادرارق تدم 

کناب زا  زوجم  یاراد  یرابتعا  تاسسوم  زاجم و  یاه  کناب  زا  دیاب  امازلا  هصقانم  رد  تکرش  همان  تنامض  لایر -  نیمضت 4.820.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لوبق دروم  دنشاب ، یمن  یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  زا  زوجم  یاراد  هک  یرابتعا  تاسسوم  یوس  زا  هرداص  یاه  تنامض  ددرگ و  رداص  یمالسا  یروهمج  یزکرم 

.دشاب یمن 

هنوپ نامتخاس  بنج  یدباع ، نابایخ  ناگدازآ ، نادیم  مق ، رد  عقاو  هزاسهار  هسسوم  یسدنهم  ینف و  تیریدم  هب  هصقانم  دانسا  لیوحت  تهج  سردآ   :: سردآ سردآ

یوسوم سدنهم  :: 02536625178 و 09177428186  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

دهشم یرادرهش  نارمع  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

501239011067 :: یهگآ یهگآ هرامش   15هرامش تعاس  - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5794969 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/07/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاریش دایص  دیهش  یزاسور  هدایپ  هژورپ  ینتب  لوادج  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزادرپراک دحاو  موس  هقبط  دهشم  یرادرهش  نارمع  نامزاس  دجما  نامتخاس  هاگشناد 5و3  نیب  هاگشناد  - نابایخ   :: سردآ سردآ

05131297910 :: 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

یلصفم یلصفم عون   عون زازا   یرتم   یرتم   44 یسرجوین   یسرجوین ددع   ددع   17501750 دادعت   دادعت بصن   بصن وو   لمح   لمح تخاس ، ، تخاس هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 1717

ینتب ینتب لوادج   لوادج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R2-01/022 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   7 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5794983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییورتم  تیگ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 65/027/745/440  غلبم 

لایر نیمضت 3/351/387/272  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 :: سردآ سردآ
الاک تامدخ  مود -  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب -  ناتسا 

3894-07731313992 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IR-WWW.SPGC.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

رانک دنورا  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090623000024 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795819 :: هرازه هرازه :: 1401/08/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رانکدنورا  یرادرهش  تهج  لاپوک  سیب و  طاسقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  رانکدنورا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رانکدنورا یرادرهش  تهج  لاپوک  سیب و  طاسقا  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,175,000,000 نیمضت :  غلبم 

.دشاب یناتسا  هدننک  نیمات  نیمضت :  تاحیضوت 
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هیارک 

.دشاب  یم  طاسقا  تروصب  تخادرپ  هوحن 
14:00 تعاس : 1401/09/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرتم راولب 45 رانکدنورا   ، 6331813156 یتسپ :  دک  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  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

ییورتم ییورتم تیگ   تیگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

لاپوک لاپوک وو   سیب   سیب دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2020
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هاشنامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001111000074 :: 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

5796065 :: هرازه هرازه :: 1401/08/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

برغنالیگ ، باهذ لپرس   ، وهالاد ، برغ دابآ  مالسا  لماش :  هاشنامرک ( ناتسا  برغ  یاه  هار  ینایمو  یبناج  یاهظافح  یرادهگنو  ریمعت  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1401  هاشنامرک )   ، یناجاباب ثالث   ، دورناوج  ، رسناور  ، هواپ  ، نیریشرصق ،

هاشنامرک  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لپرس  ، وهالاد ، برغ دابآ  مالسا  لماش :  هاشنامرک ( ناتسا  برغ  یاه  هار  ینایمو  یبناج  یاهظافح  یرادهگنو  ریمعت  هژورپ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لاس 1401  هاشنامرک )   ، یناجاباب ثالث   ، دورناوج  ، رسناور  ، هواپ  ، نیریشرصق برغنالیگ ، ، باهذ
24,086,315,557 یلام :  دروآرب 

لایر   1,204,316,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مزال دوش ( یرادنامرف  یوربور  یدهلا  تنب  نابایخ  لک  هرادا  هناخریبد  لیوحت  نآ  لصا  یراذگراب و  فلا  تکاپ  رد  یکناب  همان  تنامض  ریوصت  نیمضت :  تاحیضوت 

ددرگ )  تفایرد  هاشنامرک  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  مانب  همان  تنامض  تسا  رکذب 
14:00 تعاس : 1401/11/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

لقنو لمحو  یردهار  لک  هرادا   - یرادنامرف لباقم   - ردص یدهلا  تنب  راولب   - هاشنامرک  ، 6715661598 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هاشنامرک ناتسا  یا  هداج 

:: 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

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

مود تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش زا  هصقانم  دانسا  تفایرد  تلهم   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 13  ات   1401/07/16

نطو یایمیک   :: عبنم تعاس 13/00عبنم ات  تاداهنشیپ  هئارا  تلهم   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم

5796091 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14/30  : اه تکاپ  ییاشگزاب  نامز   - 1401/08/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر رابتعا 11/000/000/000  اب  رایرهش  یتراظن  دنمشوه  تافلخت  تبث  رایس و  تافلخت  تبث  هناماس  یهدناماس  یزادنا  هار  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دشاب یم  لایر  هصقانم 550/000/000  رد  تکرش  هدرپس  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکناب همان  تنامض  ای  یرادرهش و  صاخشا  هدرپس  باسح  هب  یدقن  زیراو  تروصب  هدرپس 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه 

رایرهش یرادرهش  نمهب -  هنایاپ 22  بنج  زامن -  نادیم  رایرهش -  : لحم  :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه هار   هار ینایمو   ینایمو یبناج   یبناج یاهظافح   یاهظافح یرادهگنو   یرادهگنو ریمعت   ریمعت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2 12 1

یتراظن یتراظن دنمشوه   دنمشوه تافلخت   تافلخت تبث   تبث وو   رایس   رایس تافلخت   تافلخت تبث   تبث هناماس   هناماس یهدناماس   یهدناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01-14010616 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش  17 تعاس  - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم تعاس 16   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5794758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم زکرم  ددرت  لرتنک  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تامدخ  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

رد جردنم  باسح  هب  هدرپس  لداعم  دقن  هجو  ای  یکناب  همانتنامض  تروصب  یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 7/800/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یهگآ 

دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  جرد  هنیزه 

:: سردآ سردآ

02181718555-09125055403 :: نفلت :: tenders.nak-mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Nadia.norouzi@nak-mci.irسکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ییورتم5794983 تیگ  هحفص 14)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نیعجارم5795060 ییوردوخ و  یلنسرپ ، ددرت  لرتنک  یسرتسد و  تیریدم  هناماس  یزادنا  هار  هحفص 6)نیمات و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یتارباخم یتارباخم زکرم   زکرم ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ورادانیس یاهراوتاربال  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5795047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  متسیس  هکبش و  تخاسریز  هصقانم  هدش  ذاختا  تامیمصت  هب  هجوت  اب  دراد  رظن  رد  ماع ) یماهس   ) ورادانیس یاهراوتاربال  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یم  مالعا  ابقاعتم  یدعب  هصقانم  نامز  .دیامن  لاطبا  ار  ، 1401/01/28 خروم لاتیجید  یریوصت  تراظن  متسیس  لاتیجید و 

:: 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

یتارباخم5794758 زکرم  ددرت  لرتنک  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تامدخ  یارجا  تازیهجت و  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 18) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

دنمشوه5796091 تافلخت  تبث  رایس و  تافلخت  تبث  هناماس  یهدناماس  یزادنا  هار  تازیهجت و  دیرخ 
یتراظن

هحفص 14) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لاتیجید لاتیجید یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس وو   هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز هصقانم   هصقانم لاطبا   لاطبا ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش کالپ  یتسپدک و  یقیفلت  کالپ  بصن  یتسپ و  یاهدک  یبایاطخ  یزاس و  ماگنهب  یرهش  کالپ  تاعالطا  تشادرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005674000207 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/08/05 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره یزرواشک  داهج   :: 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 09 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795144 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ تمرف  قبط  ناگزمره  ناتسا  یزرواشکداهج  نامزاس  یا  هناسر  روما  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003757000261 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینویزیولت یاههمانرب  شخپ  یزیرهمانرب و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/23 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ناتسا  ناگدننک  نیمات  اب  تیولا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ جرد  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیق 

دوش یم  زیراو  هدننک  نیمات  باسح  هب  هطوبرم  دحاو  دیئات  زا  سپ  تخادرپ 
ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  هدش  هتساوخ  کرادم  هیلک 

7915857499 یتسپ :  دک  عولط ،  نابایخ  سابعردنب ، سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33662541-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33662061-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش کالپ   کالپ وو   یتسپدک   یتسپدک یقیفلت   یقیفلت کالپ   کالپ بصن   بصن وو   یتسپ   یتسپ یاهدک   یاهدک یبایاطخ   یبایاطخ وو   یزاس   یزاس ماگنهب   ماگنهب یرهش   یرهش کالپ   کالپ تاعالطا   تاعالطا تشادرب   تشادرب ناونع : : ناونع 2525

یزرواشکداهج یزرواشکداهج نامزاس   نامزاس یایا   هناسر   هناسر روما   روما ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030453000016 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88920153-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88925072-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارش  قبط  نیون  یاه  یروانفو  اه  تخاس  ریز  ءاقتراو  کینورتکلا  یرادرهش  هعسوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000165 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

سیورس 1 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دشابیم دادرارق  تروصب  ارجا   - ددرگ یراذگراب  تیحالص  هگربو  روتکاف   - دشابیم رصن  زوجم  نتشاد  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  تیحالص  عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یموب  ناگدننک  تکرش  اب  تیولوا 

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ناونع : : ناونع 2727

نیون نیون یاه   یاه یروانفو   یروانفو اهاه   تخاس   تخاس ریز   ریز ءاقتراو   ءاقتراو کینورتکلا   کینورتکلا یرادرهش   یرادرهش هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 2828

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795633 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامزاس یرامعم  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005290000177 زاین :  هرامش 

زیربت قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا یتسویپ  کرادم  ندومن  روهمم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33328950-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5795644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال ددع  کی  ، دیپسا تیال  سنسیال  ددع  کی  ، سکونیل سوریو  یتنآ  سنسیال  ددع  کی  ، ناریا یزاجم  رورس  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نیمدا تکریاد 

1201001014000072 زاین :  هرامش 
روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

.دشابیم تسویپ  لیاف  قبط  ینف  تاصخشم  - 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم رازفا  مرن  بصن  لیوحت و  زا  سپ  یراک  هامکی  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88772826-021  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینامزاس ینامزاس یرامعم   یرامعم رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2929

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ددع   ددع کیکی    ، ، یزاجم یزاجم رورس   رورس ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 111 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/th8yec79bqz4w?user=37505&ntc=5795633
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5795633?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3eydm5dujyaz3?user=37505&ntc=5795644
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5795644?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نانمس ناتسا  یرتسگداد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5795694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات زا  سپ  تخادرپ  دوش  تقد  تسویپ  لیاف  رد  جردنم  دراوم  هب  - نانمس ناتسا  لک  یرتسگداد  هداد  زکرم  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا تخادرپ  لباق  زکرم  ناسانشراک 
1101004701000019 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لماش روتکاف  شیپ  تسویپ  هب  تسا  فظوم  هدننک  نیماتدوش  لصاح  سامت  یلخاد 107  هرامش 02333334211  اب  لاوس  نتشاد  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  رد  هارمه  سامت  هرامش  سردآ و  دیق  تسا  هناماس  رد  ییاهن  تمیق  تمیق و 

 : یتسپ دک  نانمس ،  یرتسگداد  هرامش 2  نامتخاس  شخب  ضایف  نابایخ  یادتبا  یناقلاط  نابایخ  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3519135137

33364105-023  ، 33362663-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33362664-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  للملا  نیب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5795742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030453000017 زاین :  هرامش 

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

دحاو 1 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88920153-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88925072-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد زکرم   زکرم یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 3131

رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  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 09 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش اب  قباطم  غاب  راهچ  غالبجواس و  یاه  ناتسرهش  فیعض  راشف  هکبش  نیکرتشم و  تاعالطا  تبث  تشادرب و  یراپسنورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسویپ تامدخ 

1101005221000425 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/03 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روما راک و  هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  یزیر 2 - همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  راکنامیپ  تیحالص  یهاوگ  - 1 ناگدنهد :  داهنشیپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هتشذگ لاس  یط 5  امرفراک  زا  تیاضر  هژورپ و  دات 3  مراهچ -  و   - GIS رد تیلاعف  هقباس  یعامتجا 3 -

3149684114 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  - اضر ماما  راولب   - یلامش یناقلاط  راولب  جرک - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122211-026  ، 32122000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32543730-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فیعض فیعض راشف   راشف هکبش   هکبش وو   نیکرتشم   نیکرتشم تاعالطا   تاعالطا تبث   تبث وو   تشادرب   تشادرب یراپسنورب   یراپسنورب ناونع : : ناونع 3333

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ( RFP) لیاف هب  هجوت  اب  هعبات  یاه  تکرشو  اه  یراذگ  هیامرس  تیریدم  هناماس  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدنمزاین 35911825 دنس  تالاوس  هب  خساپ  تهج  سامت  هرامش 

1101001036000561 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تسویپ ( RFP) لیاف هب  هجوت  اب  هعبات  یاه  تکرشو  اه  یراذگ  هیامرس  تیریدم  هناماس  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  طبترم  یاهزوجم  هیلک  هئارا  -

دشاب یم  یمازلا  تمیق  داهنشیپ  هئارا  -
.دشاب یم  یمازلا  نارهت  رد  هدنیامن  ای  تکرش و  ینوناق  هاگتماقا  -

 : 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

35911588-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هعبات هعبات یاه   یاه تکرشو   تکرشو اهاه   یراذگ   یراذگ هیامرس   هیامرس تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  ساسارب   BITDEFENDER سوریو یتنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001028000045 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  داوم  دیلوت  هیهت و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تاصخشم  ساسارب   BITDEFENDER سوریو یتنآ  سنسیال  - 

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

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

دیئامرف لصاح  سامت  هرامشابرتشیب 45286934-021  تاعالطا  تهج  .دشابیم  یمازلا  هناماسرد  یمالعا  تاصخشم  ساساربروتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 14155-3 ،  قودنص  یبونج  جرب  کالپ 1713 لالقتسا  امنیس  یوربوررصعیلو  نادیمزارتالاب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1594643118

45286506-021  ، 88912593-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88806758-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5795915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلزنا ردنب  نالیگ - ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  تهج  هکبش  یربیاس و  تینما  هرواشم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003582000039 زاین :  هرامش 

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

( رواشم ) رفن 1 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

یلزنا ردنب  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف بلاق  رد  کرادم  وددرگ  رپ  امازلا  تمیق  زیلانا.دیامن  یراذگراب  نکسا و  امازلا  ءاضما و  رهم و  ار  تادنتسم  کرادم و  امازلا  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  pdf

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

44424701-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44423902-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BITDEFENDERBITDEFENDER سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3535

یلزنا یلزنا ردنب   ردنب نالیگ - - نالیگ ناتسا   ناتسا یدرونایرد   یدرونایرد وو   ردانب   ردانب لکلک   هرادا   هرادا تهج   تهج هکبش   هکبش وو   یربیاس   یربیاس تینما   تینما هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3636

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ون یشیک  یروآون  زکرم  تیاس  بو  یزادنا  هار  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095360000008 زاین :  هرامش 

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

11 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

شیک هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد نایچ 07644433757  طقس  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  یگنهامه و  تهج  ون  یشیک  یروآون  زکرم  تیاس  بو  یزادنا  هار  یحارط و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلا 13 تعاس 9 

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

88963953-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88964130-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیاس تیاس بوبو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 3737

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

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

زا 111 ھحفص 27 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6ngej5xmk6xx2?user=37505&ntc=5796056
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5796056?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5796066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ دادرارق  قباطم  ییاسانش  تراک  رودص  تیوه و  زارحا  هناماس  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم فارصنا  هلزنم  هب  نآ  هئارا  مدع  هدوب و  یمازلا  تسویپدادرارق  هئارا  اضما 

1101001017000507 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تمیق  هئارا  تهج  افرص  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقرش پ8 ناغمرا  رایدنفسا خ  زا  رتالاب  اقیرفآ  75358222 خ  یرگسع

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

75358213-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییاسانش ییاسانش تراک   تراک رودص   رودص وو   تیوه   تیوه زارحا   زارحا هناماس   هناماس هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3838

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

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

زا 111 ھحفص 28 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tbt62bc8nhajr?user=37505&ntc=5796066
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5796066?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یروانف یملع و  تنواعم  یروهمج  تسایر  داهن   :: 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

5796069 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.نما لیاف  کارتشا  یموب Multi AV و  هناماس  رارقتسا  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا تسویپ  طیارش  دافم  تیاعر 

کی هبتر  کیتامروفنا  یراوش  یهاوگ 
اتفا ینف  تامدخ  یهاوگ 

1101003174000113 زاین :  هرامش 
یروانف یملع و  تنواعم  یروهمج  تسایر  داهن  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1991745681 یتسپ :  دک  ندال پ 20 ،  یلامش خ  ییاهب  خیش  اردصالم خ  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83532022-021  ، 83532014-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

83535-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.نما .نما لیاف   لیاف کارتشا   کارتشا وو     Multi AVMulti AV  یموب یموب هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یا هفرح  ینف و  هاگشناد   :: 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   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  تسویپ  تسیل  قبط  هاگشناد  لاتیجید  هناخباتک  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010001000073 زاین :  هرامش 

یا هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  لاتیجید  انث  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  لاتیجید  هناخباتک  هناماس  ناونع  یرازفا  مرن  لفق  اب  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

قرشم مایپ  طابترا 
ددع 1 دادعت : 

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

تسویپ تسیل  قبط  هاگشناد  لاتیجید  هناخباتک  هناماس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435761137 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،  یقرش  لیزرب  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42350244-021  ، 42350000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88771401-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دشابیم دشابیم یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هیارا   هیارا تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هاگشناد   هاگشناد لاتیجید   لاتیجید هناخباتک   هناخباتک هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 4040
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( برغ  ) ناردنزام ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5794688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عیزوت یاه  هکبش  رد  یتعنص  نویساموتا  یارجا  یحارط و  تهج  رواشم  باختنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005349000064 زاین :  هرامش 

برغ ناردنزام  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تکرش 1 دادعت : 
1402/07/23 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هدش  رکذ  دراوم  یمامت  تیاعر  دشاب و  یم  تسویپ  مالعتسا  رد  تکرش  طیارش  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  هدننک  تکرش  تاصخشم  مرف  ندزک  رپ  - 2

4651739948 یتسپ :  دک  ورین ،  نابایخ  شبن  - نایریخ دیهش  راولب  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52140254-011  ، 52140255-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52140256-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: 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   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-56-1081 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 21-07-1401 03-08-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5794916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنمیز  لاتمیب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک  قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، 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

عیزوت عیزوت یاه   یاه هکبش   هکبش ردرد   یتعنص   یتعنص نویساموتا   نویساموتا یارجا   یارجا وو   یحارط   یحارط تهج   تهج رواشم   رواشم باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 4141

سنمیز سنمیز لاتمیب   لاتمیب ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5795020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  تهج  زاین  دروم  مالقا  قیرح و  ءافطا  مالعا و  تازیهجت  هارمه  هب  رورس  قاتا  گنیروتینام  متسیس  یزادنا  هار  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هدش تسویپ  همیمض  لیاف  هب 

1101003865000018 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  نارتسگ  زمر  مارآ  هدنزاس  عجرم   PHOENIX-SRC-VB لدم رورس  قاتا  یطیحم  طیارش  گنیروتینام  لرتنک و  هناماس  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 
نارتسگ زمر  مارآ  هدننک  هضرع  عجرم 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیمض لیاف  هب  یزادنا  هار  تهج  زاین  دروم  مالقا  قیرح و  ءافطا  مالعا و  تازیهجت  هارمه  هب  رورس  قاتا  گنیروتینام  متسیس  یزادنا  هار  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هدش تسویپ 

6931897396 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  یزاس  رهش  هار و  لک  هرادا  ماما -  یبونج  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33338001-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330366-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

5795158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج تازیهجت  هارمه  هب  سنمیز  نفلت  زکرمحیحص  درکراک  رب  تراظنو  لرتنک  یرادهگن  سیورس  ینابیتشپ  تامدخ  هئرا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000005000173 زاین :  هرامش 

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
نفلت زکارم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاین زاین دروم   دروم مالقا   مالقا وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت هارمه   هارمه هبهب   رورس   رورس قاتا   قاتا گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

یبناج یبناج تازیهجت   تازیهجت هارمه   هارمه هبهب   سنمیز   سنمیز نفلت   نفلت زکرم   زکرم حیحص   حیحص درکراک   درکراک ربرب   تراظنو   تراظنو لرتنک   لرتنک یرادهگن   یرادهگن سیورس   سیورس ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئرا   هئرا ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  تهج  زاین  دروم  مالقا  قیرح و  ءافطا  مالعا و  تازیهجت  هارمه  هب  رورس  قاتا  گنیروتینام  متسیس  یزادنا  هار  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هدش تسویپ  همیمض  لیاف  هب 

1101003865000019 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  نارتسگ  زمر  مارآ  هدنزاس  عجرم   PHOENIX-SRC-VB لدم رورس  قاتا  یطیحم  طیارش  گنیروتینام  لرتنک و  هناماس  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 
نارتسگ زمر  مارآ  هدننک  هضرع  عجرم 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیمض لیاف  هب  یزادنا  هار  تهج  زاین  دروم  مالقا  قیرح و  ءافطا  مالعا و  تازیهجت  هارمه  هب  رورس  قاتا  گنیروتینام  متسیس  یزادنا  هار  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هدش تسویپ 

6931897396 یتسپ :  دک  مالیا ،  ناتسا  یزاس  رهش  هار و  لک  هرادا  ماما -  یبونج  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33338001-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330366-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مئاق رظتنم  قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

MGPG-222-5785 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/07/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5794926 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاگ هاگورین  قیرح  ءافطا  هژورپ  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

یزادنا یزادنا هار   هار تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا تازیهجت   تازیهجت هارمه   هارمه هبهب   رورس   رورس قاتا   قاتا گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.هدش .هدش تسویپ   تسویپ همیمض   همیمض لیاف   لیاف هبهب  

4545

یزاگ یزاگ هاگورین   هاگورین قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 4646

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5794929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

150465 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیرح ءافطا  تازیهجت  داوم و  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/07/23 نایاپ :  خیرات 

:: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  بصن و  یناشن -  شتآ  قیرح -  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093445000118 زاین :  هرامش 

رزخ تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   ACT-4 لدم قیرح  مالعا  دربراک  نوز  لرتنک 4  لناپ  الاک :  مان 

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

رسدور رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  هب  زاین  دروم  تازیهجت  راک و  حرش  هباشم ،  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن  یسررب  تساوخرد  ینف  داهنشیپ  روتکاف و  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد 

.الاک لیوحت  زا  سپ  زور  باسح 20  هیوست 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا تازیهجت   تازیهجت وو   داوم   داوم نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4747

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یناشن -  -  یناشن شتآ   شتآ قیرح -  -  قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 111 ھحفص 34 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/7chl57vh7fbr2?user=37505&ntc=5794929
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5794929?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zrp2ffxttkmzv?user=37505&ntc=5795274
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5795274?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795600 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش ءاهب  مالعتسا  اب  قباطم  یلام  یناگیابو  رورس  قاتا  قیرح  ءفطا  زیهجتو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005118000076 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

زربلا رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن لیوحت  دیامن و  یراذگ  تمیق  مه  ءاهب  مالعتسا  ای  قباطم  ار  ءاهب  مالعتسا  یاه  متیآ  هیلک  تسیاب  یم  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32562700-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32563738-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا قرب  تیریدم  هکبش   :: 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   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا  یمازلا  یراذگ  تمیق  زا  لبق  دیدزاب  سکاب - )  ریاف  یبآ (  ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هارمه 09366563515 هرامش  هب  هداز  میرک  یاقآ  یگنهامه  نفلت 

1101001070000286 زاین :  هرامش 
ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

دص ات  رفص  زا  راک  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1996836111 یتسپ :  دک  یمسای ،  دیشر  نابایخ  دامادریم -  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85162394-021  ، 85160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85169-021 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا زیهجتو   زیهجتو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

 ( ( سکاب سکاب ریاف   ریاف یبآ (  (  یبآ ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

قیرح و5795020 ءافطا  مالعا و  تازیهجت  هارمه  هب  رورس  قاتا  گنیروتینام  متسیس  یزادنا  هار  دیرخ و 
زاین دروم  مالقا 

هحفص 30) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح و5796184 ءافطا  مالعا و  تازیهجت  هارمه  هب  رورس  قاتا  گنیروتینام  متسیس  یزادنا  هار  دیرخ و 
.هدش تسویپ  همیمض  لیاف  هب  یزادنا  هار  تهج  زاین  دروم  مالقا 

هحفص 30) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2424   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 09 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - ربتعم یتناراگ  یاراد   ews 357 ap لدم  engenius تنیوپ سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002257 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
متسیس تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  یس  ما  سا  یتراجت  مان   2555W-AG2 لدم تنیوپ  سسکا  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نودب - دوش یم  هداد  تدوع  تروص  ره  هب  بوغرمان  ای  هباشم  سانجا  - هام ود  تخادرپ  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لیوحت  ات  هنیزه  هنوگ  ره   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هداد  تمیق  هدوزفا  شزرا 

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36425570-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

engeniusengenius تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 5151

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

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

5795063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  مالعا  تاصخشم  ساسا  رب  یب  فا  سا  لباک  چوس و  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000005000172 زاین :  هرامش 

تاعالطا یروانف  تاطابترا و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
عیانص هدننک  هضرع  عجرم   cm 80 قمع  U 40 عافترا رالودم  حرط   in 19 درادناتسا اب  کینورتکلا  تارباخم و  اتید و  هکبش  تازیهجت  دنمشوه  کر  الاک :  مان 

ایاپ یطابترا 
ددع 1 دادعت : 

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

ددرگ یم  یقلت  هدننک  نیمات  فارصنا  یراذگراب  مدع  هدوب و  یمازلا  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  یراذگراب   :: 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

یبیب فافا   ساسا   لباک   لباک وو   چوس   چوس ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنمیز لوژام  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001525 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم   Advantech Co. Ltd هدنزاس عجرم  نویساموتا  ولبات  دربراک   ADAM-5056-AE لدم لاتیجید  یجورخ  لوژام  تراک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم   Advantech Co. Ltd هدنزاس عجرم  نویساموتا  ولبات  دربراک   ADAM-5051S-AE لدم لاتیجید  یدورو  لوژام  تراک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اپورا ادبم  زا  یتنرتنیا  یریگهر  دک  یتناراگ و  اب  هارمه  / تسیمازلا ینف  هیقاحلا  مرف  لیمکت  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سخرس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5795162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنمیز سنمیز لوژام   لوژام تراک   تراک ناونع : : ناونع 5353

هکبش هکبش وو   سلریاو   سلریاو تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( تسویپ تسیل  یاراد  ، دک ناریا  هباشت  ) هکبش سلریاو و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090847000078 زاین :  هرامش 

سخرس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   C2960G-48TC-L لدم تروپ  لانرتنیا 48  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRB-3309 لدم  cm 54 عافترا  33x57 cm داعبا تینوی  یراوید 9  کر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   mm 13 رطق یسکلف  سنج  قرب  هلول  الاک :  مان 

رتم 150 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ERICSSON هدنزاس عجرم   ERICSSON یتراجت مان   RDH 102 47/3 لدم دم  لگنیس   SFP لوژام الاک :  مان 
ریبدت وات  نیهب 

ددع 8 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

زارفا سراپ  هکبش  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   CCR1036 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
سراپ ورتکلا  نازرف  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   NETMETAL لدم  GHz 5 سناکرف  MB 800 تیفرظ یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

هدنزاس روشک   RECBER هدنزاس عجرم  ربشیر  یتراجت  مان  یلور  هتسب   LSZH شکور سنج   m 500 لوط  SFTP لدم راددلیش   CAT 6 هکبش لباک  الاک :  مان 
نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت 

هتسب 200 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا زاین  دروم  تسویپ  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روتکاف  شیپ  دقاف  یاه  خساپ  هب 

هدنشورف هدهع  هب  لحم  رد  سانجا  لیوحت  هنیزه 
هاگشناد یروانف  سانشراک  طسوت  ربمان  تراپ  الاک و  تلاصا  دات  زا  سپ  هاگشناد  لاور  قبط  تخادرپ 

یفجن 09375118564 ینف  یاه  یگنهامه  تهج 

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

34522422-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34528197-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک هکبش و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090918000102 زاین :  هرامش 

تفریج هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
Unifi-AP-AC-LR تنیوپ سسکا  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  10 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Unifi-AP-AC-LR تنیوپ سسکا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7867155311 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  هداج  رتمولیک 8  تفریج - تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43347705-034  ، 41233000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43347065-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: 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   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  یکشزپماد  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003449000091 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یکشزپماد یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515615733 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  یکشزپماد -  تسب  نب  شزرو -  نابایخ  رهشوی -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33326684-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334270-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5555

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   یکشزپماد   یکشزپماد تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 5656

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

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

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

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

5795284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  یکشزپماد  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003449000092 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یکشزپماد یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515615733 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  یکشزپماد -  تسب  نب  شزرو -  نابایخ  رهشوی -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33326684-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334270-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5795297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  یکشزپماد  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003449000094 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یکشزپماد یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515615733 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  یکشزپماد -  تسب  نب  شزرو -  نابایخ  رهشوی -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33326684-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334270-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   یکشزپماد   یکشزپماد تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 5757

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   یکشزپماد   یکشزپماد تامدخ   تامدخ 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  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5795308 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  یکشزپماد  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003449000093 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یکشزپماد یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515615733 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  یکشزپماد -  تسب  نب  شزرو -  نابایخ  رهشوی -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33326684-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334270-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   یکشزپماد   یکشزپماد تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 5959

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5795368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم  نیبرود  هدافتسا  دروم  روتینام  هارمه  هب  لاناک  زاس 16  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000412 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راهباچ دازآ  هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک  هضرع  عجرم   KTC هدنزاس عجرم   G+PLUS یتراجت مان   GGM-L276FN لدم  in 27 زیاس یزاب  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
سراپ هدنزاس  عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  سراح  یتراجت  مان   NVR-E16-1A لدم  TB 10 تیفرظ هلاناک  هکبش 16  تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

رازفا طابترا 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

 . دشاب یم  ناگزمره  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سابعردنب  لیوحت  لحم  هدننک و  نمات  هدهع  هب  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام هارمه   هارمه هبهب   لاناک   لاناک   1616 زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 6060
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نارهت یتعنص  یاهکرهش  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   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دناب یانهپ  دشاب  یم  یتسویپ  کرادم  رد  قیقد  تاصخشم  اب  تکرش  نیا  تساوخرد  دشاب  یم  هباشم  هدش  دافتسا ه  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ip 4 اب

1101001051000234 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایرآ تباث  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  دودحمان  مجح   MB 310-1 دناب یانهپ  یللملا  نیب  تنرتنیا  سیورس  الاک :  مان 
نیسکا

تیاباگم 1 دادعت : 
1402/07/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب 16.67 یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  همیب  تاروسک  لمح و  بصن و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1558836111 یتسپ :  دک   ، 2 کالپ - یبحم دیهش  هچوک  - یلامش یدرورهس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89324262-021  ، 88738227-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88766112-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5795416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  یکشزپماد  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003449000095 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یکشزپماد یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515615733 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  یکشزپماد -  تسب  نب  شزرو -  نابایخ  رهشوی -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33326684-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334270-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب دناب   دناب یانهپ   یانهپ دشاب   دشاب یمیم   یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم ردرد   قیقد   قیقد تاصخشم   تاصخشم اباب   تکرش   تکرش نیا   نیا تساوخرد   تساوخرد دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم هدش   هدش هه   دافتسا   دافتسا دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
ipip   44

6161

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   یکشزپماد   یکشزپماد تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 6262
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زاریش بیغتسد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5795489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروپ hp2620-24 لدم اتید  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090247000072 زاین :  هرامش 

زاریش بیغتسد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   HP 2620-24 Switch لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7145683769 یتسپ :  دک  تایناخد ،  هرادا  یوربور  ظفاح  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2310-071  ، 32288064-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32298092-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ hp2620 -24hp2620 -24 لدم   لدم اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6363
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سراف ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  قبط   TELLABS CTE - 25 لدم اتید  مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربتعم یتناراگ  یاراد  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه 

هطوبرم سانشراک  طسوت  الاک  دات  لیوحت و  زادعب  تخادرپ 
1101003829000005 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   TELLABS یتراجت مان   CTE-R لدم یتارباخم  متسیس  اتید  مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 103 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تساوخرد  قبط   TELLABS CTE - 25 لدم اتید  مدوم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ  یاراد  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه 

هطوبرم سانشراک  طسوت  الاک  دات  لیوحت و  زادعب  تخادرپ 

7143913336 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم  یدازآ  کراپ  یبونج  علض  ماف  نیکشم  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32278333-071  ، 32921-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32278333-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5795681 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زادعب زادعب تخادرپ   تخادرپ ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد هدنشورف   هدنشورف اباب   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط   TELLABS CTE -  25TELLABS CTE -  25 لدم   لدم اتید   اتید مدوم   مدوم ناونع : : ناونع
هطوبرم هطوبرم سانشراک   سانشراک طسوت   طسوت الاک   الاک دات   دات وو   لیوحت   لیوحت

6464

فیعضت فیعضت  -  - PDHPDH  یرون یرون لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس نفلت -  -  نفلت لاقتنا   لاقتنا یاهمتسیس   یاهمتسیس هبهب   طوبرم   طوبرم یکدی   یکدی یاهتراک   یاهتراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یتارباخم یتارباخم رسکلپ   رسکلپ یتلام   یتلام یرون -  -  یرون ربیف   ربیف هعطق   هعطق هدننک   هدننک

6565
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یتسویپ یاهلیاف  قبط  نفلت  لاقتنا  یاهمتسیس  هب  طوبرم  یکدی  یاهتراک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشابیم هباشم  اهدکناریا 

1101093228001428 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نایناریا نودیلک  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   LOOP یتراجت مان  لدم 6810  هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

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

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یرگنس یناخ  اباب  رداهب  هدننک  هضرع  عجرم   LOOP TELECOM یتراجت مان   AM3440-CHA لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

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

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نایرم تراجت  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم   LOOP TELECOM یتراجت مان   AM3440-CHA لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

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

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

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

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

تفن تکرش  رابنا  برد  لیوحت 
دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  هئارا 

دیریگب سامت  هرامش  نیا  اب  تساوخرد  حرش  زا  رتشیب  عالطا  تهج 

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

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

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناتسچولب ناتسیس و  یندعم  یفاشتکا و  یاه  حرط  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هضرع عجرم   ertebatat sim تراک میس  ددع  کی  یا thuraya x5-touch و  هراوهام  نفلت  هاگتسد  کی  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ایسآ نفلت  تاطابترا  تکرش  هدننک 

1101094930000008 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  یندعم  یفاشتکا و  یاه  حرط  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ایسآ نفلت  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   THURAYA یتراجت مان  لدم  دقاف  یا  هراوهام  یرابتعا  تراک  میس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
ایسآ نفلت  تاطابترا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   THURAYA یتراجت مان   X5 TOUCH لدم یا  هراوهام  هارمه  نفلت  الاک :  مان 

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

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

تکرش هدننک  هضرع  عجرم   ertebatat sim تراک میس  ددع  کی  یا thuraya x5-touch و  هراوهام  نفلت  هاگتسد  کی  دیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ایسآ نفلت  تاطابترا 

.دریذپ یم  تروص  عمتجم  رظان  دات  زا  سپ  تخادرپ 

9816816449 یتسپ :  دک  مئاق 2 ،  شبن  مئاق -  یرتم  تسیب  نابایخ  نازابناج -  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33435148-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435167-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هضرع هضرع عجرم   عجرم   ertebatat s imertebatat s im  تراک تراک میس   میس ددع   ددع کیکی   وو     thuraya x5- touchthuraya x5- touch یایا   هراوهام   هراوهام نفلت   نفلت هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع
ایسآ ایسآ نفلت   نفلت تاطابترا   تاطابترا تکرش   تکرش هدننک   هدننک

6666
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دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک.چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000647 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یمجع داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   DLINK یتراجت مان   DGS1024D RACKMOUNT لدم رتویپماک  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
dlink g 1024 چیئوس ددع  15

زکرم رابنا  برد  لیوحت 
دشاب یروانف  دحاوداتدرومالاک 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یاهتخادرپ  لاور  قبط  یدقن  ریغ  هیوست 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک.چیئوس رتویپماک.چیئوس ناونع : : ناونع 6767
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ناسارخ نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: 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 09 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدکشناد رد  میقم  یورین  رفنکی  نیمات  هارمه  هب  هلاسکی  دادرارق  ییویدار  تاطابترا  ینابیتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004543000413 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب هدش  تیاعر  یتمدخ  هتسب  نینچمه  تسویپ و  قبط  زارحا  طیارش  + هنایهام تسیل  کچ  + دادرارق  + هتسب  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9661876981 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  هچوک  شبن  یناقلاط  خ  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37222447-058  ، 7222443-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7223509-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدکشناد هدکشناد ردرد   میقم   میقم یورین   یورین رفنکی   رفنکی نیمات   نیمات هارمه   هارمه هبهب   هلاسکی   هلاسکی دادرارق   دادرارق ییویدار   ییویدار تاطابترا   تاطابترا ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 6868
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دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000648 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یمجع داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   DLINK یتراجت مان   DGS1024D RACKMOUNT لدم رتویپماک  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

رتویپماک ایسآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   ME-3400 لدم رتویپماک  هکبش  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
cisco24portx2960 tsl چیئوس ددع   10
cisco48portx2960 ts چیئوس ددع   10

دشاب یروانف  دحاوداتدرومالاک 
هام  یلا 6  دهشم 4  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یاهتخادرپ  لاور  قبط  هیوست 

l

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشخبناوت  مولع  هدکشناد   :: 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   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  / رازفا تخس  یا  هنایار  تازیهجت  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091748000002 زاین :  هرامش 

زاریش یشخبناوت  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

زور 365 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاطبا ( یزرواشک سدنهم   ) it هدکشناد تاعالطا  یروا  نف  زا  هدات  نتفرگ  زا  لبق  یراذگ  تمیق  هنوگره  تسادات و  دروم  زاریش  یموب  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم

 : یتسپ دک  زاریش ،  یشخبناوت  مولع  هدکشناد  کی  یدرویبا  نابایخ  ظفاح  ناتسرامیب  زا  دعب  نارمچ  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7194733669

36261081-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36272495-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نفلت5795158 زکرم  حیحص  درکراک  رب  تراظنو  لرتنک  یرادهگن  سیورس  ینابیتشپ  تامدخ  هئرا 
یبناج تازیهجت  هارمه  هب  سنمیز 

هحفص 30) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نیون5795604 یاه  یروانفو  اه  تخاس  ریز  ءاقتراو  کینورتکلا  یرادرهش  هحفص 19)هعسوت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هداد5795694 زکرم  هحفص 19)یحارط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5795915- نالیگ ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  تهج  هکبش  یربیاس و  تینما  هرواشم  تامدخ 
یلزنا ردنب 

هحفص 19) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رازفا رازفا مرن   مرن // رازفا رازفا تخس   تخس یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 7070

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795070 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراو تسویپ  گرب  رد  یداهنشیپ  تمیق  تسویپ - لوادج  دادعت  حرش و  قبط  یگدننار  مئالع  تازیهجت و  ولبات -  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یراذگراب  هناماس  رد  و 

1101005250000064 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  نورزاک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناهاپس ورملاس   m 4 زیاس یهجو  لدم 8  ییامنهار  غارچ  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
نورزاک رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7319753311 یتسپ :  دک  نورزاک ،  یرادرهش  یرهطم ، نابایخ  نورزاک ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42229719-071  ، 42226042-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42223040-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یندب یاه  تراسخ  نیمات  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5795825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  هب  هجوت  اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
عبرمرتم داعبا 3*1.20 

1101005660000046 زاین :  هرامش 
یندب یاه  تراسخ  نیمات  قودنص  هدننک :  رازگرب 

هدازیلع اضر  هدننک  هضرع  عجرم  هدازیلع  اضر  هدنزاس  عجرم  یعبرم  رتم  زیاس   sta-100 لدم تیزوپماک  سنج  یناسر  عالطا  یتاغیلبت و  ولبات  الاک :  مان 
عبرم رتم  1 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1514647313 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  (، 4  ) سدقم تسراخب ،)  ) ریصق دمحا  یتشهب ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42602130-021  ، 42602300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88500066-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییامنهار ییامنهار غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ -- یگدننار یگدننار مئالع   مئالع وو   تازیهجت   تازیهجت ولبات -  -  ولبات دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 7171

تیزوپماک تیزوپماک سنج   سنج یناسر   یناسر عالطا   عالطا وو   یتاغیلبت   یتاغیلبت ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 7272

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5795892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا زاین  دروم  تسویپ  مالعتسا  مرف  قباطم  الاک  - تسا هباشم  دک  ناریا  - ناور ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000761 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لمآ کینورتکلا  کیلرام  هدننک  هضرع  عجرم   JB1210R لدم  45x100 cm داعبا یتاغیلبت  دربراک  ناور  ولبات  رگشیامن  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32912722-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

.تسا .تسا زاین   زاین دروم   دروم تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف قباطم   قباطم الاک   الاک -- تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- ناور ناور ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 7373
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یزکرم ناتسا  رد  کارا  یرادرهش  یاه  ناتسمارآ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5794744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلصافات لمح  نودبو  )و06 یفرب یاهنابایخ  تهج  ) تیفیکاب ینابایخ  کمن  ( نت 2000) مرگولیک 2000000- هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدنشورف  هدهعب  لمح  نآزارتشیبو  یرتمولیک  200

1101005111000115 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  کارا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نیگن تراجت  باتفآ  هدننک  هضرع  عجرم   NATURAL یتراجت مان   kg 1 هسیک ایرد  کمن  الاک :  مان 
هسیک 2000000 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هلصاف 200 ات  لمح  نودبو  06 زیاس ناتسمزرد ) یفرب  یاهنابایخ  تهج   ) تیفیک اب  ینابایخ  کمن  نت ) 2000) مرگ ولیک  2000000 -- هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهعب  لمح  نآزارتشیبو  یرتمولیک 

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

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

33136090-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  نارمع  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

501239078475 :: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش دانسا تفایرد  نایاپ  خیرات  - 1401/07/21 عورش :  نامز   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/07/2315:00:00

mashhad.ir :: عبنم 15:00:001401/07/23عبنم ات :  داهنشیپ  لیوحت  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5794971 :: هرازه هرازه 1401/07/2412:00:00دکدک   تاکاپ :  ییاشگزاب  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

همانهاش 24 رباعم  هژورپ  تهج  ینتب  لوادج  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارمع نامزاس  یدنب :  هقبط 

 : اه هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینتب تالوصحم  نتب و  ناگدنشورف -   1

ناگیار دانسا :  هنیزه 

 : نفلت یزادرپراک  دحاو  موس -  هقبط  دهشم –  یرادرهش  نارمع  نامزاس  دجما –  نامتخاس  هاگشناد 3 و 5 –  نیب  هاگشناد –  نابایخ  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ
05131297910

:: نفلت تیاس ets.mashhad.irنفلت دانسا : تفایرد  لحم   :: 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

kgkg  11 هسیک   هسیک ایرد   ایرد کمن   کمن تیفیکاب / / تیفیکاب ینابایخ   ینابایخ کمن   کمن ناونع : : ناونع 7474

رباعم رباعم هژورپ   هژورپ تهج   تهج ینتب   ینتب لوادج   لوادج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575
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دهشم یرادرهش  نارمع  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

501239008392 هرامش :   :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 15  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5794976 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 12   - 1401/07/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

همانهاش 24 رباعم  هژورپ  تهج  ینتب  یقشاق  لودج  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ینتب تالوصحم  نتب و  ناگدنشورف -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تیاس دانسا : تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
 : نفلت یزادرپراک  دحاو  موس -  هقبط  دهشم –  یرادرهش  نارمع  نامزاس  دجما –  نامتخاس  هاگشناد 3 و 5 –  نیب  هاگشناد –  نابایخ  هدننک :  رازگرب  سردآ 

05131297910

:: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم هژورپ   هژورپ تهج   تهج ینتب   ینتب یقشاق   یقشاق لودج   لودج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676
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هواپ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5795122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییزجود 200 درز  یکیفارت  گنر  مرگولیک و  ییزجود 500 دیفس  یکیفارت  گنر  مرگولیک و  ییزج 700  کت  دیفس  یکیفارت  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ مالعتسا  گرب  ساسا  رب  مرگولیک 

1101005239000074 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  هواپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

امنهار نارتسگ  ششوپ  هدنزاس  عجرم   kg 25 رادقم لطس  یدنب  هتسب  عون  گنر 3027  دک  کی  هجرد  دیفس  ییزج  کت  درس  تسالپ  ومرت  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
امنهار نارتسگ  ششوپ  هدننک  هضرع  عجرم 

لطس 28 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

ناهفصا گنر  ساملا  هدننک  هضرع  عجرم  گنر  ساملا  یتراجت  مان   kg 25 بلح دیفس  ییزج  ود  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
هکشب 20 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
ناهفصا گنر  ساملا  هدننک  هضرع  عجرم  گنر  ساملا  یتراجت  مان   kg 25 بلح درز  ییزج  ود  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

هکشب 8 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

هواپ رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دح تیاعر  اب  یتسویپ و  مالعتسا  گرب  ساسا  رب  داتس ،  هناماس  رد  تبث  هوالع  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دنتسه  فظوم  ناگدننک  تکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن . مالعا  لاس 1401  رد  اه  یرادرهش  یلام  همان  نیئآ  طسوتم  تالماعم  باصن 

6791964617 یتسپ :  دک  یرهش ،  یافبآ  هرادا  یوربور  یلازغ -  دمحم  ماما  نابایخ  ءادهش -  نادیم  هواپ ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46122819-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46122817-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع 7777
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جومروخ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5795179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  یراذگراب  تسویپ  لودج  رد  هک  یتاصخشم  حرش  هب  داعبا 4*40*40  اب  یسرپ  ینتب  هتخاس  شیپ  شوپفک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

1101050079000208 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  جومروخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ینازوخ یناخ  هلا  فیس  یدنب  هتسب  دقاف   cm 5 تماخض  40x40 cm داعبا هداس  حرط  یسرپ  ینتب  شوپفک  الاک :  مان 
ددع 12000 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
یتشد رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  یراذگراب  تسویپ  لودج  رد  هک  یتاصخشم  حرش  هب  داعبا 4*40*40  اب  یسرپ  ینتب  هتخاس  شیپ  شوپفک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

7561874854 یتسپ :  دک  جومروخ ،  رهشوب  یتشد ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35322037-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35322037-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795329 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیباراک ناوخ  کالپ  نیبرود  هناماس  هاگتسد  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000067 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رثوک ناروآ  نف  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  رثوک  ناروآ  نف  ایوپ  هدنزاس  عجرم  نیباراک  یتراجت  مان   Karabin-SPD لدم ییوردوخ  هرامش  صیخشت  نیبرود  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31666700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

4040 ** 4040 ** داعبا  44 داعبا اباب   یسرپ   یسرپ ینتب   ینتب هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ شوپفک   شوپفک ناونع : : ناونع 7878

ییوردوخ ییوردوخ هرامش   هرامش صیخشت   صیخشت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7979
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نیوزق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لادو شوپفکو  لودج  تمرمو  یرادربکاخ  هژورپ.ددرگ  هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  یهد  تمیق  تهجدشاب  یم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگدازآ هیحان  ینتب 

1101005084000038 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  نیوزق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نیوزق راک  ملاس  ینتب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   cm 50 عافترا  50x15 cm داعبا ینتب  لودج  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیحان ینتب  لادو  شوپفکو  لودج  تمرمو  یرادربکاخ  هژورپ.ددرگ  هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  یهد  تمیق  تهجدشاب  یم  هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.09018318299 ددرگ هدننک  تکرش  اضماورهم  هبروهمم  یتسویپ  کرادم  هیلک.نیوزق  یرادرهش  هقطنمرد 4  ناگدازآ 

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

33227001-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33227002-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لادو لادو شوپفکو   شوپفکو لودج   لودج تمرمو   تمرمو یرادربکاخ   یرادربکاخ هژورپ.ددرگ   هژورپ.ددرگ هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم هبهب   یهد   یهد تمیق   تمیق تهجدشاب   تهجدشاب یمیم   هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
ناگدازآ ناگدازآ هیحان   هیحان ینتب   ینتب

8080
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ناتسا یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لمح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگزمره

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هداج  یمومع  لقن  لمح و  تراظن  لرتنک و  حرط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004221000135 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7915957915 یتسپ :  دک  سابعردنب ،  کالما  دانسا و  تبث  هرادا  بنج  هاگپ -  هارراهچ  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33637283-076  ، 33637274-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33637274-076 :: 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

ییامنهار5795070 غارچ  هیاپ  - یگدننار مئالع  تازیهجت و  ولبات -  دیرخ  هحفص 52)مالعتسا  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یایا هداج   هداج یمومع   یمومع لقن   لقن وو   لمح   لمح تراظن   تراظن وو   لرتنک   لرتنک وو   حرط   حرط ناونع : : ناونع 8181
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یلامش ناسارخ  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5794690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-32727892 ولنازیا یاقآ  اب  دادرارق - بلاق  رد  تسویپ و  لیاف  رد  تاجردنم  ساسا  رب  یدالوف  پآ  لور  یارجا  بصن و  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم یباختنا  دکناریا  - دامرف گنهامه   058

1101001371000022 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   3x3 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-32727892 ولنازیا یاقآ  اب  یگنهامه  تهج  - دادرارق بلاق  رد  تسویپ و  لیاف  رد  تاجردنم  ساسا  رب  یدالوف  پآ  لور  یارجا  بصن و  ، دیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هباشم یباختنا  دکناریا  - دامرف گنهامه   058

 : یتسپ دک   ، 2011 کالپ یداهرف  دیهش  هچوک  شبن  یبرغ  یناقلاط  نابایخ  / درونجب / یلامش ناسارخ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9414964649

32727804-058  ، 32727800-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32727801-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدالوف یدالوف پآپآ   لور   لور یارجا   یارجا وو   بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 09 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5794868 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پآ لور  برد  بصن  لمح و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090048000072 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرمرتم 200 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

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

.تسا یمازلا  تمیق  مالعتسا  مرف  یراذگراب  یدابآرهش 09153493127 ،) یاقآ  تالاوس ( هب  ییوگخساپ  تهج  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یرورض  وگخساپ  هارمه  هرامش  جرد 

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

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

148166 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5794922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

148166 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاموتا ییوشک  برد  بصن  هیهت و  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

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

پآپآ لور   لور برد   برد بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 8383

تاموتا تاموتا ییوشک   ییوشک برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ   :: 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 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

5795035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن اب  لیر  نیباک و  برد  ددع   2، روسناسآ تاقبط  برد  ددع  دادعت 10  دراد  رظن  رد  یروانف  ملع و  کراپ  - هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن یرادیرخ  تسویپ  اب  قباطم 

1101005184000015 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 

عجرم  ARIO یتراجت مان  کیتاموتا  برد  ندرک  تسب  زاب و  دربراک  رگنه  یمشچ و  سکاب و  لرتنک  یکیرتکلا و  روتوم  یموینیمولآ و  رواک  لیر و  هعومجم  الاک :  مان 
یدابآ فجن  یمظاک  دیمح  هدننک  هضرع 

تس 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

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

لیر نیباک و  برد  ددع   2 روسناسآ ، تاقبط  برد  ددع  دادعت 10  دراد  رظن  رد  یرایتخب  لاحمراهچ و  یروانف  ملع و  کراپ  - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یرادیرخ  تسویپ  تاصخشم  اب  قباطم  بصن  هارمه  هب  روسناسآ 

8814613339 یتسپ :  دک  یباراف ،  یدعس و  عطاقت  شبن  ادهش - نادیم  زا  رتالاب  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330048-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33332934-038 :: 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

بصن بصن اباب   لیر   لیر وو   نیباک   نیباک برد   برد ددع   ددع   22 ،، روسناسآ روسناسآ تاقبط   تاقبط برد   برد ددع   ددع   1010 دادعت   دادعت دراد   دراد رظن   رظن ردرد   یروانف   یروانف وو   ملع   ملع کراپ   کراپ -- هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
دیامن دیامن یرادیرخ   یرادیرخ تسویپ   تسویپ اباب   قباطم   قباطم

8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5795085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاجم هباشم  سنج  طورشم و  داهنشیپ  هئرا  / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  / تسویپ حرش  هب  کیتاموتا  برد  روتارپا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ تسویپ دیرخ  طیارش  تاصخشم و  / دشابیمن

1101001453000049 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   3x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

راهچ یط  رثکادح  سانجا  لیوحت  / تسویپ دیرخ  طیارش  زاین و  تاصخشم  / دشاب یم  یبرغ  ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  رابنا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( کلدوعسم  ) یگنهامه 044-31987381 تهج  سامت  هرامش.دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  / دشاب یتسویپ  روکذم  تاصخشم  ًاقیقد  دیاب  سانجا  / یراک زور 

دک یتسپ 316 ،  قودنص  یبرغ  ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  نویوق  لپ  هب  هدیسرن  رنهاب  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5715895554 یتسپ : 

31987285-044  ، 33440092-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440091-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاجم زاجم هباشم   هباشم سنج   سنج وو   طورشم   طورشم داهنشیپ   داهنشیپ هئرا   هئرا // تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   // تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد روتارپا   روتارپا ناونع : : ناونع
// تسویپ تسویپ دیرخ   دیرخ طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم // دشابیمن دشابیمن

8686
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ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5795239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب برد  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001121000137 زاین :  هرامش 

ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
گرب امتح  ددرگ و  هئارا  تمیق  سپس  هعلاطم  امتح  ار  مزاول  تساوخرد  تسیل  لودج  ریز  تاحیضوت  یمامت  تمیق  داهنشیپ  زا  لبق   ) تسویپ رد  تسیل  اب  قباطم  - 

) ددرگ تسویپو  لیمکت  تسویپ  رد  مالعتسا 
یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداد تدوع  الاک  رظن  دروم  یالاک  اب  تریاغم  دوجو  تروص  رد  ددرگ و  ماجنا  لک  هرادا  نیا  رابنا  برد  الاک  لاسرا  ربتعم و  یتناراگ  یاراد  امتح  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  ددرگ و  لاسرا  ددجم  یتسیاب  دوش و  یم 

9146619334 یتسپ :  دک  تیریدم ،  نامتخاس  نهآ -  هار  نادیم  بایماک -  دیهش  راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32004294-051  ، 32004201-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32253033-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب برد   برد لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 8787
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روشک کالما  دانسا و  تبث  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 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

5795529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هشیش  کیتاموتا  برد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاحیضوت حرش  هب 

1101003131000084 زاین :  هرامش 
روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ایوگ ورتکلا   G.P1 لدم یریوصت  نوفیآ  لنپ  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ارامات کیتاموتا  مامت  برد  هدننک  هضرع  عجرم   S7000 لدم یعبرم  رتم  داعبا  یا  هشیش  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

عبرم رتم  81 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  ینف  تاصخشم  تفایرد  نینچمه  هناماس و  رد  یراذگراب  تهج  نامزاس  هدنیامن  طسوت  دیدزاب  مرف  دات  لحم و  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتم یبیرقت 81  زارتم  برد و  دادعت 7 
طرش دیق و  یب  یتناراگ  لاس  لقادح 7 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  یزادنا  هار  بصن و 
02166712093  : سامت

1114678111 یتسپ :  دک  روشک ،  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  شخب  ضایف  نابایخ  مایخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66709944-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: 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

تاحیضوت تاحیضوت حرش   حرش هبهب   یایا   هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888
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رهشوب ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا   :: 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   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشابیم تسویپ  لیاف  هب  زاین  دروم  ینف  تاصخشم  یا .  هرکرک  یاهبرد  روتوم  کینورتکلا  درب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004199000020 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یژایلآ دالوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   ABB SACE هدنزاس عجرم   SANT 7902 لدم درون  دنتسا  روتوم  رترونکولکیس  یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 

ناریا
ددع 1 دادعت : 

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

هرامش 09178050772 هب  یزوریف  یرون  یاقا  اب  لاوس  هنوگ  ره  تهج  دشابیم . یمازلا  هناماس  رد  مالعتسا  یاهمرف  یرازگراب  ندومن و  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت 

7515675531 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  هاگدورف  لک  هرادا  اضر  ماما  خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33333291-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333291-077 :: 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

یایا هرکرک   هرکرک یاهبرد   یاهبرد روتوم   روتوم کینورتکلا   کینورتکلا درب   درب ناونع : : ناونع 8989
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ناتسا رد  ناریا  یمالسا  یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

نارهت 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

5795916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیم هرادج 8  کت  هشیش  هارمه  هب  یردوپ  گنر   95 زیاس 165 *  ناریا  اپکا  لاونیترک  کیرب TH60 و  لامرن  یمینیمولآ  هرجنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناملآ وتور  هتلاحود  وشزاب  یبآ و  تیروکس 

1201093404000114 زاین :  هرامش 
یمالسا یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

دوش روتکاف  شیپ  ددعکی  مادکره  زا  دوشیمن .  هداد  رثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  تسویپ  یرازگراب و  روتکاف  شیپ  - 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک زور  هیوست 14  جلخ -  رصان  یگنهامه 9121543924   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1954734614 یتسپ :  دک  کالپ 802 ،  نارواین ، کراپ  یبونج  علض  یوربور  نارواین ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

75183000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

75183187-021 :: 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

لیم لیم   88 هرادج   هرادج کتکت   هشیش   هشیش هارمه   هارمه هبهب   یردوپ   یردوپ گنر   گنر   9595  *  * 165165 زیاس   زیاس ناریا   ناریا اپکا   اپکا لاونیترک   لاونیترک وو     TH60TH60 کیرب   کیرب لامرن   لامرن یمینیمولآ   یمینیمولآ هرجنپ   هرجنپ ناونع : : ناونع
ناملآ ناملآ وتور   وتور هتلاحود   هتلاحود وشزاب   وشزاب وو   یبآ   یبآ تیروکس   تیروکس

9090
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نارهت برغ  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 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

5796021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  هدش  رکذ  ینف  دراوم  عیمج  تیاعر  اب  یتساوخرد  بعش  تهج  تانبرک  یلپ  هرکرک  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094769000045 زاین :  هرامش 

نارهت برغ  هقطنم  بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  تساوخرد  لاطبا  هب  رجنم  هجوت  مدع  تسیمازلا و  تسویپ  لیاف  طیارش  هعلاطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
02184435010

02184435059

1461713964 یتسپ :  دک  راهب ،  بنج  ینوناق - یکشزپ  بنج   - وردنک نیال  دمحا  لآ  لالج  زا  دعب  یناهفصا - یفرشا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35915096-021  ، 35915050-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44264520-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ هرکرک   هرکرک یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9191

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

5795043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هتفرگ  رظن  رد  لک  عمج  هعجارم و  تسویپ  هب  .دشابیم  هباشم  الاک  دک  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000011000201 زاین :  هرامش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  هدننک :  رازگرب 

یربهار هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   SERVER NSR 500 WITH RACKMOUNT KIT لدم هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 
زاسهب عیانص 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  شرورپ ،  شزومآ و  ترازو  یزکرم  نامتخاس  - هیمس شبن  - ینرق دبهپس  نابایخ  - یسودرف نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1599958111

82282843-021  ، 82282870-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88805415-021 :: 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

یوضر ناسارخ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوضر ناسارخ  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  حطس  رد  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005166000142 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  گنهرف 28 و 30 -  نیب  گنهرف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9188986685

38937273-051  ، 38937290-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38937070-051 :: 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

دوش دوش هتفرگ   هتفرگ رظن   رظن ردرد   لکلک   عمج   عمج وو   هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   .دشابیم   .دشابیم هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9292

قرب قرب یورین   یورین عیزوت   عیزوت تکرش   تکرش حطس   حطس ردرد   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد   :: 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   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  لحم  رد  الاک  لیوحت  تسویپ  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000141000223 زاین :  هرامش 

نیمار یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتیرویکس  پاک  یتراجت  مان   CM37VI-15 لدم یتعنص  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 42 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6341773637 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نیمار  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  هاگشناد  - یناثالم - یواب ناتسرهش  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36524336-061  ، 36522008-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36522425-061 :: 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

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   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795290 :: 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

1101030092000665 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

دشاب دشاب یمیم   لحم   لحم ردرد   الاک   الاک لیوحت   لیوحت تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9494

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

9595
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نکسم کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5795889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس کی  تدم  هب  دادرارق و  بلاق  رد  نکسم  کناب  لاتیجید  یریوصت  تراظن  هناماس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004182000007 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بسک یارب  .ددرگ  مالعا  ییاهن  مقر  کی  دادرارق  ود  ره  یارب  .دشاب  یم  گولانآ  IP و  یاهنیبرود شخب  ود  رد  مالعتسا  یمازلا و  دادرارق  هعلاطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب رقتسم  رهشوب  رد  ًامازلا  یو  ینوناق  هدنیامن  ای  تکرش  .تسا  یرورض  اتفا  هناورپ  نتشاد  .دیریگب  سامت  هرامش 09178939270  اب  عالطا 

7514973483 یتسپ :  دک  هیمطاف ،  یوربور خ  ینیمخ  ماما  رهشوب خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33558084-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33558084-077 :: 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

لاس لاس کیکی   تدم   تدم هبهب   وو   دادرارق   دادرارق بلاق   بلاق ردرد   نکسم   نکسم کناب   کناب لاتیجید   لاتیجید یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس ، ، سیورس ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح هنیزه.تسازاین  ربتعم  یتناراگ  تسویپ و  لیاف  تاصخشم  اب  سکاب  نیبرود  ددع  کی  ماد و  نیبرود  ددع  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هباشم  دکناریا  هدنشورف و  هدهعب  رادیرخرابناات 

1101003340000065 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  یرایتخب  لاحمراهچ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

مرن ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MNA یتراجت مان  ( BL2TWD-IFV(S)(Z لدم  IP لاتیجید یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
رازفا

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

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   MNA یتراجت مان  ( DC4TWD-IF(S لدم  IP لاتیجید یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهعب  رادیرخرابناات  لمح  هنیزه.تسازاین  ربتعم  یتناراگ  تسویپ و  لیاف  تاصخشم  اب  سکاب  نیبرود  ددع  کی  ماد و  نیبرود  ددع  ود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هباشم  دکناریا  و 

8817715141 یتسپ :  دک  مرحم ،  نادیم 12  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32225116-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32240164-038 :: 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

رادیرخرابناات رادیرخرابناات لمح   لمح هنیزه.تسازاین   هنیزه.تسازاین ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ وو   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   سکاب   سکاب نیبرود   نیبرود ددع   ددع کیکی   وو   ماد   ماد نیبرود   نیبرود ددع   ددع ودود   ناونع : : ناونع
.تسا .تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا وو   هدنشورف   هدنشورف هدهعب   هدهعب

9797
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مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5796058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعت 5  هب   KDT KI-B75XL80A 8MPWDR نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001042000111 زاین :  هرامش 

مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نامز تراجت  نیرفآ  رهم  هدننک  هضرع  عجرم   MOBOTIX یتراجت مان   MX-OPT14-L22 لدم هتسبرادم  نیبرود  صوصخم  نیبرود  زنل  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زوجم تسیمازلا  طبترم  زوجم  نتشاد  دشاب  ناریناوت  یاراد  یناریا و  دیاب  امتح  الاک  ددرگ  نیمات  زاین  یلک  حرش  قبط  الاک  هدوب و  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دیسررس 1403/11 ازخا 010 و  اب  هنازخ  دانسا  تخادرپ  ددرگ  یراذگراب  هناماس  ردالاک  قیقد  مان  روتکاف و  شیپ  و 

3187878811 یتسپ :  دک  مایپ ،  هاگدورف  تشدهام - هداج  مرا - راولب  یاهتنا  رهشرهم - جرک - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3266026-0263  ، 33266026-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33266043-026 :: 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

KDT KI -B75XL80A 8MPWDRKDT KI -B75XL80A 8MPWDR نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9898
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هیمورا نادنز   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ تسیل  قباطم  ) هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000385000005 زاین :  هرامش 

هیمورا نادنز  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  قباطم  هتسب  رادم  نیبرود  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدزناپ ات  الاک  لاسرا  مدع  تروص  رد  مهم : دشاب  یم  هدنرب  هدننک  نیمات  هدهع  رب  الاک  لاسرا  هنیزه  (/ ههامود لقادح   ) رابتعا نیمات  دعب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  لاطبا  دیرخ  هدش و  هتفرگ  رظن  رد  نیمات  مدع  ناونعب  رادیرخ ، طسوت  دات  زا  دعب  زور 

09125768176  : یچقوروق سدنهم 

5735161141 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یزکرم  نادنز  ایرد  هداج  رتمولیک 5 هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32352131-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32350500-044 :: 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

ییوردوخ5795329 هرامش  صیخشت  هحفص 54)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یا5795415 هداج  یمومع  لقن  لمح و  تراظن  لرتنک و  هحفص 54)حرط و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

قیرح و5796184 ءافطا  مالعا و  تازیهجت  هارمه  هب  رورس  قاتا  گنیروتینام  متسیس  یزادنا  هار  دیرخ و 
.هدش تسویپ  همیمض  لیاف  هب  یزادنا  هار  تهج  زاین  دروم  مالقا 

هحفص 30) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم )) هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9999
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زاوها بونج  زیختفن  قطانم  یلم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

9640005-38-08 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

financial tribune :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ACCESSORIES FOR COILED TUBING LOGGING یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

The applicants should have relevant background in supplying the required goods and capability to provide and :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.submit a bid bond of 30,175/- EURO or 7,926,975,579/- RIAL,in favor of NISOC

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

08-38-9640005 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ACCESSORIES FOR COILED TUBING LOGGING تاعطق دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

06134123589 :: نفلت :: www.shana.ir www.nisoc.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

06134457437 :: سکف ::سکف 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

5795247ACCESSORIES FOR COILED TUBING LOGGING(75 هحفص )  accessaccess

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

5795605ACCESSORIES FOR COILED TUBING LOGGING تاعطق هحفص 75)دیرخ  )  accessaccess

ACCESSORIES FOR COILED TUBING LOGGINGACCESSORIES FOR COILED TUBING LOGGING ناونع : : ناونع 100100

ACCESSORIES FOR COILED TUBING ACCESSORIES FOR COILED TUBING LOGGINGLOGGING تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 10 110 1
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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 " ) " ) 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   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 " ) " ) 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

یلامش5795124 فلا  لرتنک   CCTV و F&G متسیس یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هحفص 6)یحارط ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتینام5795368 هارمه  هب  لاناک  زاس 16  هحفص 36)هریخذ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزادنا5795274 هار  بصن و  یناشن -  شتآ  قیرح -  مالعا  هحفص 33)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5795061engenius تنیوپ هحفص 36)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رتویپماک5795242 هکبش و  هحفص 36)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " 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

ییوردوخ5795329 هرامش  صیخشت  هحفص 54)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " 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

یتارباخم5794758 زکرم  ددرت  لرتنک  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تامدخ  یارجا  تازیهجت و  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 18) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

نیعجارم5795060 ییوردوخ و  یلنسرپ ، ددرت  لرتنک  یسرتسد و  تیریدم  هناماس  یزادنا  هار  هحفص 6)نیمات و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

دنمشوه5796091 تافلخت  تبث  رایس و  تافلخت  تبث  هناماس  یهدناماس  یزادنا  هار  تازیهجت و  دیرخ 
یتراظن

هحفص 14) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت 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

دنمشوه5796091 تافلخت  تبث  رایس و  تافلخت  تبث  هناماس  یهدناماس  یزادنا  هار  تازیهجت و  دیرخ 
یتراظن

هحفص 14) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یهاگورین  تاریمعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

IPR-393-IPR-HSE-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 21-07-1401 25-07-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5794951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدادرارق ) تفرد  یصوصخ و  طیارش  اب  قباطم   ) یتعنص دنامسپ  عفد  لمح و  تامدخ  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
هطوبرم تامدخ  قیرح و  ءافطا  مالعا و  ینمیا -  تازیهجت  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص دنامسپ   دنامسپ عفد   عفد وو   لمح   لمح تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 102102
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون 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

5794980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153212 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
lion لدم  - canasafe یناشنشتآ )  قیرح (  سابل  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

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزاگ5794926 هاگورین  قیرح  ءافطا  هحفص 33)هژورپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5794929 ءافطا  تازیهجت  داوم و  هحفص 33)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتعنص5794951 دنامسپ  عفد  لمح و  هحفص 9)تامدخ  قیرح  ( قیرح

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

5794980lion لدم  - canasafe یناشنشتآ )  قیرح (  سابل  هحفص 9)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

قیرح و5795020 ءافطا  مالعا و  تازیهجت  هارمه  هب  رورس  قاتا  گنیروتینام  متسیس  یزادنا  هار  دیرخ و 
زاین دروم  مالقا 

هحفص 30) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یزاسدرادناتسا5795156 یزاس و  قیاع  و  ( UPS  ) یرارطضا قرب  لاوریاف ، هکبش و  تازیهجت  دیرخ 
دوخ رورس  قاتا 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزادنا5795274 هار  بصن و  یناشن -  شتآ  قیرح -  مالعا  هحفص 33)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

lionlion لدم   لدم  -  - canasafecanasafe یناشنشتآ )  )  یناشنشتآ قیرح (  (  قیرح سابل   سابل دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ینمیا و5795382 تالآ  نیشام  تازیهجت و  نیمات  دیرخ و  هصقانم  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
لآ نیشام  هلابز و  لمح  یروآ و  عمج  نیشام  دیرخ  یناشن و  شتآ  هاگتسیا  قیرح  ءافطا 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5795600 ءافطا  زیهجتو  هحفص 33)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح و5796184 ءافطا  مالعا و  تازیهجت  هارمه  هب  رورس  قاتا  گنیروتینام  متسیس  یزادنا  هار  دیرخ و 
.هدش تسویپ  همیمض  لیاف  هب  یزادنا  هار  تهج  زاین  دروم  مالقا 

هحفص 30) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یوضر ناسارخ  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5795183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیوحت زا  سپ  ههامکی  تخادرپ  هاگتسد  کی  دادعت   NAK2 دلیو بای  زارت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005438000411 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیمز یاه  هداد  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   LEICA یتراجت مان   NAK2 لدم یرادرب  هشقن  بایزارت  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت زا  سپ  ههامکی  تخادرپ  هاگتسد  کی  دادعت   NAK2 دلیو بای  زارت  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9188913111 یتسپ :  دک  عناق ،  دیهش  هار  هس  شبن  - دابآ لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38685320-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38675588-051 :: 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

دوش5795043 هتفرگ  رظن  رد  لک  عمج  هعجارم و  تسویپ  هب  .دشابیم  هباشم  الاک  دک  هتسبرادم  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دلیو5795183 بای  زارت  هحفص 19)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

دشاب5795285 یم  لحم  رد  الاک  لیوحت  تسویپ  تسیل  قبط  هتسب  رادم  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

دلیو دلیو بای   بای زارت   زارت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 104104

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

لاسکی5795290 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 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ییوردوخ5795329 هرامش  صیخشت  هحفص 54)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

روتینام5795368 هارمه  هب  لاناک  زاس 16  هحفص 36)هریخذ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ربتعم5795906 یتناراگ  تسویپ و  لیاف  تاصخشم  اب  سکاب  نیبرود  ددع  کی  ماد و  نیبرود  ددع  ود 
.تسا هباشم  دکناریا  هدنشورف و  هدهعب  رادیرخرابناات  لمح  هنیزه.تسازاین 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5796058KDT KI-B75XL80A 8MPWDR هحفص 69)نیبرود هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5796190( یتسویپ تسیل  قباطم  ) هتسبرادم هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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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دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5794826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج  کسیددراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000235 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سراپ گنه  یتارداص  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   in 16 کوب تون  دربراک  کسیددراه  عون  هعومجم  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه 

دشابیم یمازلا  هطوبرم  سانشراک  دات 
دوش یراذگ  تمیق  تسویپ  تاصخشم  قبط  طقف 

یولوم 61023162

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

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

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد تهج   تهج کسیددراه   کسیددراه ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5796160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تبث تهج  تهج  طقف  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ) لیاف  تاصخشم  طیارش  قبط   ) رواپ ویارد و  هارمهب  پیت  زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش هدافتسا 

1101004403001188 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE msl3040 لدم  40x30 TB تیفرظ هنایار  ویارد  پیت  الاک :  مان 
هنایار دربهار  نیدار 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  تبث  تهج  تهج  طقف  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ) لیاف  تاصخشم  طیارش  قبط   ) رواپ ویارد و  هارمهب  پیت  زاس  هریخذ  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  )

دریذپ یم  ماجنا  یراک  زور  یط 20  رابنا  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ 

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

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

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

تسویپ5794826 تاصخشم  قبط  زاس  هریخذ  هاگتسد  تهج  هحفص 81)کسیددراه  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

روتینام5795368 هارمه  هب  لاناک  زاس 16  هحفص 36)هریخذ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رواپ5796160 ویارد و  هارمهب  پیت  زاس  هریخذ  هحفص 81)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

رواپ رواپ وو   ویارد   ویارد هارمهب   هارمهب پیت   پیت زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 106106

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  تعاس 13  خیرات 1401/7/16  زا   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا شقن   :: عبنم تعاس 13عبنم ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5794715 :: هرازه هرازه تعاس 14:30دکدک    - 1401/08/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر اب 13.155.000.000  یناشن  شتآ  نامتخاس  یزکرم و  رورس  قاتا  رد  روتارنژ  هاگتسد  ود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تکرش یارب  هدوزفا  شزرا  مان  تبث  همانیهاوگ  یداصتقا و  هئارا د  دشاب - یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  لایر -  هدرپس 658.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا ناگدننک 

رایرهش یرادرهش  نمهب  هنایاپ 22  بنج  زامن  نادیم  رایرهش  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا نارمچ  دیهش  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5794834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دکناریا  --- هدش هئارا  یتسویپ  کرادم  یط  هک  زاین  دروم  تازیهجتو  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092789000192 زاین :  هرامش 

ناهفصا نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   ML110 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 1  هدننک - نیمات  اب  راب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158388997 یتسپ :  دک  موس ،  قاتشم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32600961-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32611405-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ نامتخاس   نامتخاس وو   یزکرم   یزکرم رورس   رورس قاتا   قاتا ردرد   روتارنژ   روتارنژ هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 107107

دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا --- --- هدش هدش هئارا   هئارا یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم یطیط   هکهک   زاین   زاین دروم   دروم تازیهجتو   تازیهجتو رورس   رورس ناونع : : ناونع 108108

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم ههام  هیوست 2  لحم  رد  لیوحت  - یتسویپ تاصخشم  قبط  رورس  هاگتسد  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000164 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS-459MP لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  روتکاف   - دشابیم یتسویپ  تاصخشم  قبط  سانجا  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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 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

5795064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یضرف  دک  ناریا  ( تسویپ طیارش  قبط  ) رورس هاگتسددیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003864000071 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL380 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ روتکاف  هیوستددرگیم  تدوعدات  مدع  تروصرد  دریگرارق  سانشراکداتدرومدیاب  الاک  تسا  هدننک  نیمات  هدهعب  راب  هیلختو  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ  یاراد  تاعطقایالاک  تسا  یمازلا  یهاوگ  هئارا  روتکاف  هب  هدوزفا  شزرا  ندوزفا  تروصرد  تسا  یراک  هتفهود  تدمبداتالاک  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

دشابیم دشابیم ههام   ههام   22 هیوست   هیوست لحم   لحم ردرد   لیوحت   لیوحت -- یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10
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یوضر ناسارخ  سرادم  زیهجت  هعسوت و  ، یزاسون لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یداجوا رورس  دابیات (  زیراک  دابآ  دعس  ییامنهار  لیمکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004542000188 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

دابیات رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارش  تاصخشم و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185815761 یتسپ :  دک  نوتسیب 3 ،  نابایخ  بیغتسد -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37681713-051  ، 37683071-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37685099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  سرادم  زیهجت  هعسوت و  ، یزاسون لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( یداجوا رورس  دابیات (  زیراک  دابآ  دعس  ییامنهار  هسردم  هتخاس  شیپ  ینتب  راوید  رتم  یارجا 160  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004542000191 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

دابیات رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارش  تاصخشم و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185815761 یتسپ :  دک  نوتسیب 3 ،  نابایخ  بیغتسد -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37681713-051  ، 37683071-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37685099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( یداجوا یداجوا رورس   رورس دابیات (  (  دابیات زیراک   زیراک دابآ   دابآ دعس   دعس ییامنهار   ییامنهار لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 11 11 1 1

 ( ( یداجوا یداجوا رورس   رورس دابیات (  (  دابیات زیراک   زیراک دابآ   دابآ دعس   دعس ییامنهار   ییامنهار هسردم   هسردم هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ ینتب   ینتب راوید   راوید رتم   رتم   160160 یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1121 12
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفن و یرادرب  هرهب  تکرش  مرآ  بسچرب  بصن  دیلوت و  اب  تسویپ  دادعت  ینف و  تاصخشم  قبط  یروخ  یاچ  سرورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا هیارک  شیپ  تروصب  هنومن  لاسرا  نوراکزاگ . 

1101092544001526 زاین :  هرامش 
نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

فورظم تالآ  ینیچ  یتراجت  مان  دیدج  میرم  لدم  ینیچ  دیفس  ناجنف  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
اکیرود زیاس 21  کیمارس  ینیچ  سنج  یتسد  شیپ  باقشب  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

لیتسا بان  یددع  ییاوقم 6  هبعج  هداس  کیسالک  لیتسا  یروخ  هویم  لاگنچ  الاک :  مان 
تسد 60 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
نازاس تعنص  یتراجت  مان  ییاوقم  هبعج  لیتسا  رد  اب  نیگن  یا  هشیش  شاپ  رکش  الاک :  مان 

ددع 120 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

دوصقم ینیچ  یتراجت  مان  یددع  یگنر 24  نتراک  نیتالپ  گنر  ربلد  حرط  هداس  درگ  ینیچ  نادنق  الاک :  مان 
نتراک 120 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
تراجت نیورآ  یناگرزاب  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  لیتسا  نیون  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 6  هتسب  یدنب  هتسب  عون  لیتسا  یروخ  هویم  وقاچ  تس  الاک :  مان 

سلطا
تس 60 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
نیشرپ ییالط  باتفآ  یناگرزاب  یدیلوت و  کسالف  یددع  هتسب 6  یروخ  یاچ  قشاق  الاک :  مان 

هتسب 60 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

نیشرپ ییالط  باتفآ  یناگرزاب  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   FELLASK یتراجت مان  نتراک  یا  هناوتسا  لیتسا   Lit 1 کسالف الاک :  مان 
ددع 120 دادعت : 

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

رارق مالعتسا  هدنرب  رایتخا  رد  نوراک  تکرش  مرآ.تسا  ههام  یرابتعا و 3  تخادرپ  هوحن  .دشاب  یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  تیلوئسم  هنیزه و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفردهاوخ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177697-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - درگ درگ ینیچ   ینیچ نادنق   نادنق یایا - - هشیش   هشیش شاپ   شاپ رکش   رکش یروخ -  -  یروخ هویم   هویم لاگنچ   لاگنچ -- یتسد   یتسد شیپ   شیپ باقشب   باقشب  - - ینیچ ینیچ دیفس   دیفس ناجنف   ناجنف یروخ -  -  یروخ یاچ   یاچ سرورس   سرورس ناونع : : ناونع
کسالف کسالف یروخ - - یروخ یاچ   یاچ قشاق   قشاق لیتسا -  -  لیتسا یروخ   یروخ هویم   هویم وقاچ   وقاچ تستس  

113113
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انیس نبا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5796102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  کر  شیارآ  یریگدرگ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090223000013 زاین :  هرامش 

انیس نبا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نارواخ زبس  هنارک  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL360G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09171883240 .یراک هام  تخادرپ.زاریش 2  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تسارح  تاعالطا و  یروآ  نف  دات  دروم  یاه  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7146676549 یتسپ :  دک  انیس ،  نبا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  نابآ  ناتسوب 13  بنج  یلامش  ظفاح  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32289602-071  ، 32289601-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32280236-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناشن5794715 شتآ  نامتخاس  یزکرم و  رورس  قاتا  رد  روتارنژ  هاگتسد  ود  هحفص 82)دیرخ  رورس  ( رورس

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

دشابیم5794834 هباشم  دکناریا  --- هدش هئارا  یتسویپ  کرادم  یط  هک  زاین  دروم  تازیهجتو  هحفص 82)رورس  رورس  ( رورس

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

قیرح و5795020 ءافطا  مالعا و  تازیهجت  هارمه  هب  رورس  قاتا  گنیروتینام  متسیس  یزادنا  هار  دیرخ و 
زاین دروم  مالقا 

هحفص 30) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دشابیم5795027 ههام  هیوست 2  لحم  رد  لیوحت  - یتسویپ تاصخشم  قبط  رورس  هاگتسد  هحفص 82)دیرخ 2  رورس  ( رورس

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

دوش5795043 هتفرگ  رظن  رد  لک  عمج  هعجارم و  تسویپ  هب  .دشابیم  هباشم  الاک  دک  هتسبرادم  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رورس5795064 هاگتسد  هحفص 82)دیرخ  رورس  ( رورس

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

یزاسدرادناتسا5795156 یزاس و  قیاع  و  ( UPS  ) یرارطضا قرب  لاوریاف ، هکبش و  تازیهجت  دیرخ 
دوخ رورس  قاتا 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 1141 14
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لاسکی5795290 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 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5795409 ( یداجوا رورس  دابیات (  زیراک  دابآ  دعس  ییامنهار  هحفص 82)لیمکت  رورس  ( رورس

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

5795481 ) دابیات زیراک  دابآ  دعس  ییامنهار  هسردم  هتخاس  شیپ  ینتب  راوید  رتم  یارجا 160  هیهت و 
 ( یداجوا رورس 

هحفص 82) رورس  ( رورس

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

قیرح5795600 ءافطا  زیهجتو  هحفص 33)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

سوریو5795644 یتنآ  سنسیال  ددع  کی   ، یزاجم رورس  ددع  هحفص 19)کی  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رکش5795688 یروخ -  هویم  لاگنچ  یتسد - شیپ  باقشب   - ینیچ دیفس  ناجنف  یروخ -  یاچ  سرورس 
- یروخ یاچ  قشاق  لیتسا -  یروخ  هویم  وقاچ  تس  درگ -  ینیچ  نادنق  یا - هشیش  شاپ 

کسالف

هحفص 82) رورس  ( رورس

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

هنایار5796102 هحفص 82)رورس  رورس  ( رورس

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

قیرح و5796184 ءافطا  مالعا و  تازیهجت  هارمه  هب  رورس  قاتا  گنیروتینام  متسیس  یزادنا  هار  دیرخ و 
.هدش تسویپ  همیمض  لیاف  هب  یزادنا  هار  تهج  زاین  دروم  مالقا 

هحفص 30) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نارهت بلق  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 08 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رگارد روتالیتنو  روسنسولف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001082 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دم تسردنت  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   STEPHAN یتراجت مان  یکشزپ  روتالیتنو  هاگتسد   PNTB ولف  STEPHAN روسنس الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکشزپ تازیهجت  هرادا  زا  ربتعم  زوجم  یاراد 

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رگارد رگارد روتالیتنو   روتالیتنو روسنسولف   روسنسولف ناونع : : ناونع 115115
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ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  یکشزپنادند  تازیهجت   : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشم دک  ناریا  -

1101092052000219 زاین :  هرامش 
ناریا یمیشورتپ  عیانص  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هوژپ نامرد  نیرآ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   DIGIRAY CORP یتراجت مان   Firecr لدم یکشزپنادند  تیلپ  رفسف  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تسیمازلا الاک  هنومن  تیؤر  ناکما  ای  هنومن  لاسرا  زاین  تروص  رد   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  تساوخرد  تایئزج  رکذ  اب  قیقد  روتکاف  شیپ  -

تسیمازلا هیوست  تهج  یمسر  روتکاف  هئارا  -
هدننک نیمأت  هدهعب  الاک  لاسرا  هنیزه  -

الاک دأت  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  هیوست 20  -

1993843557 یتسپ :  دک  یمیشورتپ ،  عیانص  یلم  یصصخت  ردام  تکرش  کالپ 144  یلامش  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84993349-021  ، 8601239-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88059702-021 :: 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   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5795571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/13 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
e2eq-x7d1 لدم  omron کرام ییاقلا  روسنس  ناونع : 

14012775 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

یکشزپنادند یکشزپنادند تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 1161 16

e2eq-x7d1e2eq-x7d1 لدم   لدم   omronomron کرام   کرام ییاقلا   ییاقلا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 1171 17
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288003143 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناروآ لیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   31/6x22/4 cm زیاس  CD یاج اب  لدم  یکیتسالپ  راد  هریگ  هشوپ  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هژیو دنمس  نارهب   Lit 208 یزلف هکشب   75W80 کیتاموتا ریغ  وردوخ  هدند  نغور  الاک :  مان 

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

کدی ادزم  تکرش  یتراجت  مان  نیباک  کت  ادزم 1600  تناو  خرچ  هعطق  خرچ  گنیر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
کدی ادزم  یتراجت  مان  پیت 1  ادزم 3  هعطق  خرچ  گنیر  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نیرفآ ماگ  شرتسگ  دنمس   in 15 زیاس هرپ  خرچ 12  گنیر  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نیون تعنص  نیئور  دیارپ  تسار  تمس  خرچ  لماک  قبط  الاک :  مان 

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

لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SSANGYONG MOTORS یتراجت مان   E23 وسوم نامرف  هبعج  تسب  یکیتسال  شوب  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زبس داهج  هدننک  هضرع  عجرم  روتکارت 3408  روتکژنا  ریز  هعطق  رشاو  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
انر ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ونر  نویماک  خرچ  یپوت  هعطق  هرهم  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

هدهع هدهع هبهب   دصقم   دصقم رابنا   رابنا اتات   لمح   لمح هنیزه   هنیزه یرابتعا   یرابتعا دیرخ   دیرخ دشاب   دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا ینف   ینف یسررب   یسررب تهجالاک   تهجالاک هنومن   هنومن هئارا   هئارا ندش   ندش هدنرب   هدنرب تروصرد   تروصرد ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات

118118
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع مج 4   ABG کپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000772 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
هدنیآ یکشزپ  ضبن  هدننک  هضرع  عجرم   IL یتراجت مان   GEM 3000 لدم نوخ  زاگ  روزیلانآ  هاگتسد  روسنس  لرتنک و  درب  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام باسح 2  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یحایم -09169188922 و06134434142 

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

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

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

رگارد5795451 روتالیتنو  هحفص 88)روسنسولف  روسنس  ( روسنس

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

یکشزپنادند5795541 هحفص 88)تازیهجت  روسنس  ( روسنس

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

5795571e2eq-x7d1 لدم  omron کرام ییاقلا  هحفص 88)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

یرابتعا5795893 دیرخ  دشاب  یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه 

هحفص 88) روسنس  ( روسنس

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

نوخ5795947 زاگ  روزیلانآ  هاگتسد  روسنس  لرتنک و  هحفص 88)درب  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نوخ نوخ زاگ   زاگ روزیلانآ   روزیلانآ هاگتسد   هاگتسد روسنس   روسنس وو   لرتنک   لرتنک درب   درب ناونع : : ناونع 1191 19

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5794808 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  ریداقم  ینف و  تاصخشم  قبط  اموگرب  چیئوس  تیمیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000826 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
یبونج هرک  هدنزاس  روشک  فرعم  هنیکس  هدننک  هضرع  عجرم   HANYOUNG یتراجت مان   HY-L804 لدم میظنت  لباق  یکطلغ  مرها  ینیم  چیئوس  تیمیل  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

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

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  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   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5795032 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا  ( دشاب یم  تسویپ  هب  الاک  حرش  تسا  هباشمدکناریا  ) یزاگ تاناعیم  حطس  چوس  لول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001987 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنورا تعنص  دنویپ  کار  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   MAGNETROL یتراجت مان   B73 لدم تاعیام  حطس  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاداهنشیپ تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  ینف  داهنشیپ  هارمه  هب  تسیاب  یم  لماک  ینف  تاصخشم  گولاتاک.دشاب و  یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
الاک لیوحت  زا  سپ  هام  ود  تخادرپ : هوحن.ددرگ  یمن  یسررب  یلام  ینف و 

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

71095063-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لودج   لودج ریداقم   ریداقم وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط اموگرب   اموگرب چیئوس   چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 120120

یزاگ یزاگ تاناعیم   تاناعیم حطس   حطس چوس   چوس لول   لول ناونع : : ناونع 12 112 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلاچخی تاتسومرت  - هاتوک  5/8 ریارد یاهرجنپ 18000- رلوک  چیئوس  -24 نیبوب 32 روتکاتنک - رپمآ  6 ات لاتم 4 یلب  -60 نزاخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288003129 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   LU2B32BL لدم  DC V 24 نیبوب ژاتلو   A 32 روتکاتنک الاک :  مان 

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

یکلم زیزع  هدننک  هضرع  عجرم   DONFUS یتراجت مان   023Z0014 لدم  in 8\5 زیاس یزلف  سنج  ریارد  رتلیف  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
یباراد قداص  هدننک  هضرع  عجرم   GOOD MAN یتراجت مان   SMR410 لدم یزاگ  رلوک  هعطق  روتومورتکلا  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

ابص تراجت  کدف  هدننک  هضرع  عجرم  لاچخی   A010796 لدم تاتسومرت  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
کولعس ریما  هدننک  هضرع  عجرم   MFD-60 لدم یزاگ  رلوک  هعطق  نزاخ  الاک :  مان 

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

ولبات نایتشآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SCHNEIDER یتراجت مان  قرب  ولبات  دربراک   LRD08 لدم  A 4 لاتم یب  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

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

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنشاب  روتکافشیپ  ای  ینف  تاصخشم  دقاف  هک  یتاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23311-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلاچخی یلاچخی تاتسومرت   تاتسومرت -- هاتوک هاتوک   5/85/8 ریارد ریارد -- 1800018000 یاهرجنپ   یاهرجنپ رلوک   رلوک چیئوس   چیئوس -- 2424 نیبوب نیبوب 3232 روتکاتنک روتکاتنک -- رپمآ رپمآ   66 اتات 44 لاتم   لاتم یلب   یلب -- 6060 نزاخ نزاخ ناونع : : ناونع 122122

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

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

زا 111 ھحفص 95 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mudndv7nuqg3w?user=37505&ntc=5795170
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5795170?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  .تسویپ  تامازلا  لیاف  دادرارق و  سیون  شیپ  قباطم   3750x وکسیس هکبش  چیئوس  لوژام  ددع  دیرخ 40  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هنومن  لاسرا.هباشم 

1101001017000508 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

اکینرآ رازفا  شوه  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-X6748-GE-TX لدم تروپ  وکسیس 48  چوس 6509  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سردا نایردفص 64573068 . یاقآ  علطم  ینف  سانشراک  هرامش  .دندرگ  یرازگراب  هناماس  رد  دیاب  انیع  تامازلا  لیاف  رد  هدش  هتساوخ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ تامازلا  لیاف  رد  هنومن  لاسرا  لحم 

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

75358224-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک ناریا   ناریا .تسویپ   .تسویپ تامازلا   تامازلا لیاف   لیاف وو   دادرارق   دادرارق سیون   سیون شیپ   شیپ قباطم   قباطم   37503750 xx  وکسیس وکسیس هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس لوژام   لوژام ددع   ددع   4040 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا هنومن   هنومن لاسرا.هباشم   لاسرا.هباشم

123123
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دامن هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097576000011 زاین :  هرامش 

مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
KALE یجنرب یچیئوس   mm 85 زیاس یقاتا  برد  لفق  الاک :  مان 

ددع 52 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

روپ یسامهط  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت  هدنزاس  روشک   KALE یتراجت مان   cm 7 زیاس قاتا  رد  لفق  الاک :  مان 
ددع 70 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  مشش ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31318055-077  ، 31318068-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31318072-077 :: 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

تسویپ5794808 لودج  ریداقم  ینف و  تاصخشم  قبط  اموگرب  چیئوس  هحفص 92)تیمیل  چیئوس  ( چیئوس

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

یزاگ5795032 تاناعیم  حطس  چوس  هحفص 92)لول  چیئوس  ( چیئوس

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

5795061engenius تنیوپ هحفص 36)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یزاسدرادناتسا5795156 یزاس و  قیاع  و  ( UPS  ) یرارطضا قرب  لاوریاف ، هکبش و  تازیهجت  دیرخ 
دوخ رورس  قاتا 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هکبش5795162 سلریاو و  هحفص 36)تازیهجت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

57951705/8 ریارد یاهرجنپ 18000- رلوک  چیئوس  -24 نیبوب 32 روتکاتنک - رپمآ  6 ات لاتم 4 یلب  -60 نزاخ
یلاچخی تاتسومرت  - هاتوک

هحفص 92) چیئوس  ( چیئوس

قاتا قاتا برد   برد لفق   لفق ناونع : : ناونع 124124
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لیاف5795199 دادرارق و  سیون  شیپ  قباطم   3750x وکسیس هکبش  چیئوس  لوژام  ددع  دیرخ 40 
تسیمازلا هنومن  لاسرا.هباشم  دک  ناریا  .تسویپ  تامازلا 

هحفص 92) چیئوس  ( چیئوس

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

تروپ5795489 hp2620-24 لدم اتید  هحفص 36)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5795681 - هنایار هکبش  اتید  چیئوس  نفلت -  لاقتنا  یاهمتسیس  هب  طوبرم  یکدی  یاهتراک  دیرخ 
یتارباخم رسکلپ  یتلام  یرون -  ربیف  هعطق  هدننک  فیعضت   - PDH یرون لاقتنا  متسیس 

هحفص 36) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

قاتا5795710 برد  هحفص 92)لفق  چیئوس  ( چیئوس

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

هحفص 36)رتویپماک.چیئوس5795992 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هحفص 36)چیئوس5796117 هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

یزاگ5795032 تاناعیم  حطس  چوس  هحفص 92)لول  چیئوس  ( چیئوس

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

یب5795063 فا  سا  لباک  چوس و  ددع  هحفص 36)کی  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لیاف5795199 دادرارق و  سیون  شیپ  قباطم   3750x وکسیس هکبش  چیئوس  لوژام  ددع  دیرخ 40 
تسیمازلا هنومن  لاسرا.هباشم  دک  ناریا  .تسویپ  تامازلا 

هحفص 92) چیئوس  ( چیئوس
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5794839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نفورکیم هارمه و  وکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863000997 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   ECM-55B لدم یا  هقی  نوفورکیم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بجوم هدش  رکذ  دراوم  تیاعر  مدع  دشابیم  یمازلا  ریز  دراوم  تیاعر  هجوت : هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مالعتسا دنب 10  لماک  لیمکت  -3 هدش اضما  رهم و  مالعتسا  تاحفص  مامت  تسویپ  - 2 هدش اضما  رهم و  روتکاف  شیپ  تسویپ  ددرگیم 1- تاداهنشیپ  لاطبا 

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

38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نفورکیم5794839 هارمه و  هحفص 98)وکا  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نفورکیم نفورکیم وو   هارمه   هارمه وکا   وکا ناونع : : ناونع 125125

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه تثعب  یصصخت  قوف  یصصخت و  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 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

B9 لدم تداعس  روتینام  تهج  spo2 بورپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092100000715 زاین :  هرامش 

تثعب یصصخت  قوف  یصصخت و  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SPO2 sensor هسانش دک  یددع  نتراک 1  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد  دربراک  هعطق  بورپ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام تخادرپ 4 ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  تازیهجت  دات  دشابیم  یمازلا  تسویپ  هب  تاصخشمو  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514845411 یتسپ :  دک  تثعب ،  ناتسرامیب  - یرهطم هلا  تیآ  راولب.تلاسر  نادیم  - نادمه نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673333-081  ، 32640050-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32640050-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف ، ثاریم  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 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

5795536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههامکی هجو  تخادرپ  هاگتسد -  دادعت 3   VSONIC کرام چنیا  یروسناسآ 17  روتینام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003068000210 زاین :  هرامش 

یتسد عیانص  یرگشدرگ و  یگنهرف   ثاریم  ترازو  هدننک :  رازگرب 
نایناریا اردص  نیون  یاهیروآ  نف  نارگ  لیلحت  هاگیاپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   in 22 زیاس  M185GN لدم ید  یس  لا  یروسناسآ  روتینام  الاک :  مان 

نایناریا اردص  نیون  یاهیروآ  نف  نارگ  لیلحت  هاگیاپ  هدنزاس  عجرم 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ مادقا  یتساوخرد  لدم  قبط 

1343711167 یتسپ :  دک  ماما ،  راگدای  یادتبا  یدازآ - خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61063451-021  ، 61063540-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66017073-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

spo2spo2 بورپ   بورپ ناونع : : ناونع 126126

VSONICVSONIC  کرام کرام چنیا   چنیا یروسناسآ  1717   یروسناسآ روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 127127

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

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

زا 111 ھحفص 100 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bz8btr74tf5ef?user=37505&ntc=5795333
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5795333?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ejgx8x8dyernv?user=37505&ntc=5795536
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5795536?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


میکح نادناخ  کینیلک  یلپ   :: 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   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبطالاک.تسا  عونمم  یجراخ  یالاک  یارب  تمیق  مالعا  یناریا  هنومن  نتشاد  تروصرد.تسا  هباشمالاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شاب یتناراگ  یارادالاک.دشاب 

1101094461000020 زاین :  هرامش 
میکح نادناخ  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریدام  کینورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   X-VISION یتراجت مان   24XS610HV لدم  In 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریدام 

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

ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   LEXMARK هدنزاس عجرم   E260dn لدم یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ایرآ تراجت  ناله  هدننک  هضرع  عجرم   TOSHIBA یتراجت مان   Supermolti dvd rw لدم لانرتسکا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

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

یمجع داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   LC2000 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
یناورسخ روپ  نیزرف  هدننک  هضرع  عجرم   BTP-2002 لدم یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 

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

اوآمیس هدننک  هضرع  عجرم   SIMTEC یتراجت مان   MFL805 لدم  mini pc هنایار الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

هدنشورف هدهع  هب  هاگنامرد  لحمردالاک  لیوحت.دشدهاوخ  هداد  تدوعالاکدات  مدع  تروصرددسرب  هرادا  نیا  سانشراک  ییات  هبالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یلیلخ  سدنهم  مناخ  09128893963 هرامشاب لاوس  نتشاد  تروصرددشاب  هدش  لبمسا  الاک.دشاب  تسویپ  تاصخشم  قبط  امتح.دشابیم 

1359696784 یتسپ :  دک  نسح ،  هدازماما  نابایخ  لوا  - ناپق یهارود  - نیوزق نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55133029-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55133029-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

...و ...و یترارح -  -  یترارح رگپاچ   رگپاچ هنایار -  -  هنایار سیک   سیک رتیار -  -  رتیار یدید   یویو   یدید   یرزیل -  -  یرزیل رگپاچ   رگپاچ روتینام -  -  روتینام ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیتیف / یباتهم پمال  / نکفارون تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001527 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  SHINKAWA ELECTRIC هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SHINKAWA یتراجت مان   VM-7 گنیروتینام متسیس  هخاش  ود  لماک  گنیتیف  الاک :  مان 

سراپ دنیآرف  نیسکا  هدننک  هضرع 
تس 5 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
هبعج یدنب  هتسب  عون   V 240-220 ژاتلو  w 42 ناوت یباتفآ  گنر  یموینیمولآ  هندب  سنج  رشاو  لاو  لدم  عبرم  یراوید  امن   LED نکفارون غارچ  الاک :  مان 

ماهم کیرتکلا  سیتاد  هدننک  هضرع  عجرم  ماهم  کیرتکلا  سیتاد  هدنزاس  عجرم  ماهم  کیرتکلا  سیتاد  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
مان یددع  ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون   V 240-220 ژاتلو  w 10 ناوت یباتفآ  گنر  یموینیمولآ  هندب  سنج  تیال  تج  لدم  امن   LED نکفارون غارچ  الاک :  مان 

ماهم کیرتکلا  سیتاد  هدننک  هضرع  عجرم  ماهم  کیرتکلا  سیتاد  هدنزاس  عجرم  ماهم  کیرتکلا  سیتاد  یتراجت 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
یددع ییاوقم 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون   V 240-220 ژاتلو  w 10 ناوت یجنران  گنر  یموینیمولآ  هندب  سنج  تیال  تج  لدم  امن   LED نکفارون غارچ  الاک :  مان 

ماهم کیرتکلا  سیتاد  هدننک  هضرع  عجرم  ماهم  کیرتکلا  سیتاد  هدنزاس  عجرم  ماهم  کیرتکلا  سیتاد  یتراجت  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
هوکش رون  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  الیآ  یتراجت  مان   w 20 ناوت یباتهم  گنر   SMD یا هناوتسا  فرصم  مک  پمال  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رون یزام  دنرب  / تسیمازلا هنومن  هئارا  زاین  تروص  رد  / یتناراگ اب  هارمه  / تسیمازلا ینف  هیقاحلا  مرف  لیمکت  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیتیف گنیتیف // یباتهم یباتهم پمال   پمال // نکفارون نکفارون ناونع : : ناونع 129129

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا زاین  دنرب  تسویپ و  تسیل  قبط  روتینام  تاعطق و  سیک و  ددع  دادعت 3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

.دشکیم لوط  هام  دودح 1  الاک  هجو  تخادرپ 
1101000257002259 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگن دیق  هدوزفا  شزرا  تایلام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یموب  احیجرت  هدننک  نیمات 

.دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  ناتسرامیب  رابنا  ات  الاک  لمح  هنیزه 

9414974887 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  یزکرم  داتس  تلود  راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32228111-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 130130
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط   FULL HD و IPS عون زا  چنیا  روتینام 24  هباشم - دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092447000857 زاین :  هرامش 

دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیرتام هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  سیرتام  هدنزاس  عجرم   MSI یتراجت مان   PRO MP 242 P لدم  in 24 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

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

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  ینف  تاصخشم  و  یتناراگ ) ، تاصخشم رکذ  اب   ) روتکاف شیپ  تسویپ  دشاب - یم  هدنشورف  هدهع  هب  تکرش  نیا  ات  الاک  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلام  داهنشیپ  هب  تروص  نیا  ریغ  رد 

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492906-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت بلق  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 08 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  مزاول  همه  طبار و  لباک و  هارمهب  هارود  رسویدسنارت  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001086 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نایناریا بط  ایاش  هدننک  هضرع  عجرم   SHUNMEI MEDICAL یتراجت مان   DPT-02-U دک یبلق  گنیروتینام  رسویدسنرت  تس  الاک :  مان 

تس 2000 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تازیهجت هرادا  زا  ربتعم  زوجم  یاراد 

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FULL HDFULL HD  وو   IPSIPS عون   عون زازا   چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 131131

زاین زاین دروم   دروم مزاول   مزاول همه   همه وو   طبار   طبار وو   لباک   لباک هارمهب   هارمهب هارود   هارود رسویدسنارت   رسویدسنارت تستس   ناونع : : ناونع 132132
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ناریا تخاس  طقف  ) روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001528 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

یلوط یرهق  میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   BMW 325 یراوس وردوخ  تسار  بقع  هشیش  ربالاب  هعطق  لباک  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC هدنزاس عجرم   LU9R03 لدم  Splitter لاصتا لباک  الاک :  مان 

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

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140100 لدم  m 10 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 14 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناریا تخاس  طقف  روتینام  / هلاسود شورف  زا  سپ  تامدخ  / هچراپکی یتناراگ  اب  هارمه  / تسیمازلا ینف  هیقاحلا  مرف  لیمکت  / تسویپ

09169535907 نایناروپ

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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراوس یراوس وردوخ   وردوخ هشیش   هشیش ربالاب   ربالاب هعطق   هعطق لباک   لباک لاصتا -  -  لاصتا لباک   لباک روتینام - - روتینام ناونع : : ناونع 133133
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5796205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0105748006  هرامش  روتیام ) / سیک الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985005208 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

متسیس نایاش  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DELL یتراجت مان   INSPIRON 1564 لدم کوب  تون  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
متسیس نایاش  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   DELL یتراجت مان   INSPIRON 5010 لدم کوب  تون  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سخرس ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5796212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام روتینام // سیک سیک ناونع : : ناونع 134134

mb: giga h510  cpu i5mb: giga h510  cpu i5 مود   مود سیک   سیک ;;   mb gigah610  12400  mb gigah610  12400  cpu 1500  cpu 1500  ram: 8g ram: 8g hdd : 256 m2hdd : 256 m2 لوا :  :  لوا سیک   سیک تاصخشم   تاصخشم .. ناونع : : ناونع
هکبش هکبش تراک   تراک ودود   ,,   ram: 8  ram: 8  hdd 512  ssdhdd 512  ssd

135135
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mb: giga h510 cpu i5 مود سیک  ; mb gigah610 12400 cpu 1500 ram: 8g hdd : 256 m2 لوا :  سیک  تاصخشم   : . تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش تراک  ود  , ram: 8 hdd 512 ssd

1101090465000004 زاین :  هرامش 
سخرس ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

اوآمیس هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   SIMTEC یتراجت مان   M810 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
سابعروپ زانحرف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیرگ  یتراجت  مان   465x195x405 mm زیاس یکشم  گنر  اویه  لدم  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   BEYOND یتراجت مان   BMK2990 لدم هنایار  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 
تس 5 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
دازآ هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدلگ  عیانص  هدنزاس  عجرم   GPLUS یتراجت مان   GDM-245LN لدم  in 24 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 

راهباچ
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-225LN لدم  in 22 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب یتناراگ  لاس  ود  لماش  قوف  یاهرازفا  تخس  هیلکالاک  لیوحتزا  دعب  تخادرپو  مرتحم  هدننک  نیماتاب  لاسرا  مالس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9381184883 یتسپ :  دک  رگراک ،  راولب  سخرس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34524890-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34526656-051 :: 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

قیرح و5795020 ءافطا  مالعا و  تازیهجت  هارمه  هب  رورس  قاتا  گنیروتینام  متسیس  یزادنا  هار  دیرخ و 
زاین دروم  مالقا 

هحفص 30) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5795333spo2 هحفص 98)بورپ روتینام  ( روتینام

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

روتینام5795368 هارمه  هب  لاناک  زاس 16  هحفص 36)هریخذ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5795536VSONIC کرام چنیا  یروسناسآ 17  روتینام  هحفص 98)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

...و5795591 یترارح -  رگپاچ  هنایار -  سیک  رتیار -  ید  یو  ید  یرزیل -  رگپاچ  هحفص 98)روتینام -  روتینام  ( روتینام

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

گنیتیف5795614 / یباتهم پمال  / هحفص 98)نکفارون روتینام  ( روتینام
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایار5795828 هحفص 98)سیک  روتینام  ( روتینام

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

5795857FULL HD و IPS عون زا  چنیا  هحفص 98)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

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

زاین5795961 دروم  مزاول  همه  طبار و  لباک و  هارمهب  هارود  رسویدسنارت  هحفص 98)تس  روتینام  ( روتینام

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

یراوس5796143 وردوخ  هشیش  ربالاب  هعطق  لباک  لاصتا -  لباک  هحفص 98)روتینام - روتینام  ( روتینام

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

قیرح و5796184 ءافطا  مالعا و  تازیهجت  هارمه  هب  رورس  قاتا  گنیروتینام  متسیس  یزادنا  هار  دیرخ و 
.هدش تسویپ  همیمض  لیاف  هب  یزادنا  هار  تهج  زاین  دروم  مالقا 

هحفص 30) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

روتینام5796205 / هحفص 98)سیک روتینام  ( روتینام

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

5796212mb gigah610 12400 cpu 1500 ram: 8g hdd : 256 m2 لوا :  سیک  تاصخشم  .
هکبش تراک  ود  , mb: giga h510 cpu i5 ram: 8 hdd 512 ssd مود سیک  ;

هحفص 98) روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دوش5795043 هتفرگ  رظن  رد  لک  عمج  هعجارم و  تسویپ  هب  .دشابیم  هباشم  الاک  دک  هتسبرادم  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاسکی5795290 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 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

روتینام5795368 هارمه  هب  لاناک  زاس 16  هحفص 36)هریخذ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5796058KDT KI-B75XL80A 8MPWDR هحفص 69)نیبرود هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5796190( یتسویپ تسیل  قباطم  ) هتسبرادم هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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یوضر رهطم  مرح  یرادهگن  ینف و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

سدق  :: عبنم هبنشکیعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/8/1

5794997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تافرغ یزادرپ  رون  یدازآ و  بالقنا و  یاه  نحص  یلخاد  یاه  ناویا  ینورد  یاضف  یزادرپرون  متسیس  یارجا  نیمات و  یحارط ،  تهج  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تیحالص دجاو  یقوقح  یقیقح و  ناراکنامیپ  یبایزرا  یئاسانش و  هب  تبسن  مالسلا ،  هیلع  اضر  ترضح  رهطم  مرح  تثعب  سدق و  داشرهوگ ،  دجسم  یاه  نحص 

دیامن مادقا  هنیمز  نیا  رد 
یحارطزاب و یاه  هژورپ  لقتسم -  تروص  هب  ارجا ، یحارط و  هنیمز  رد  یزادرپرون  ییانشور و  یاه  متسیس  یاه  هژورپ  براجت  قباوس و  -1: لماش یتساوخرد  دراوم 

 ، تارفن لماش  یناسنا  عبانم  -2 (ع ) اضر ترضح  مرح  هعومجم  هب  اضف  تیهام  یربراک و  هباشت  اب  یاه  ناکم  هژیوب  یزادرپرون  ییانشور و  یاهمتسیس  حالصا 
، یخیرات هینبا  یزاسزاب  تمرم و  یتعنص ،  یحارط  یتنس ،  یحارط  یاه  هخاش  اه و  شیارگ  یرامعم و  قرب و  یاه  هزوح  رد  راکمه  ناصصختم  ناسانشراک و 
یاه تیلاعف  یزادرپ ،  هدیا  لحارم  هژورپ ،  یحارط  روما  ییانشور ،  یسدنهم  میهافم  لوصا و  هب  انشآ  صاخ  روط  هب  و  و ...  خیرات ، یزاسرهش ،   ، یژرنا یرامعم 

مرن رون و  یصصخت  یاه  رازفا  مرندرکراک  دوجوم ، هژورپ  لحم  صاخ  یاهاضف  یرامعم  میهافم  هب  انشآ  نیازید ، لیتید  لوصحم ،  یحارط  گنیلدم ، یزاس و  هیبش 
زیاوج تاراختفا ، اه و  هیدات  اه ،  همان  یهاوگ  یا ،  هفرح  ینف و  کرادم  یلیصحت ،  کرادم  هیلک  لیلد ،  نیمه  هب  .دشاب  یم  هجوت  دروم  یبناج  یکیفارگ  یاهرازفا 

ناونع تحت  یناسنا  یاهورین  هعومجم  یارب  یهورگ  ای  یدرف  تروص  هب  یللملا  نیب  یلخاد و  یاه  هاگشیامن  اهرانیمس و  اه ،  پاشکروو  یشزومآ ، یاه  هرود  ، 
دشاب یم  زاین  دروم  هدننک  تکرش  هورگ  راکمه 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد دحاو   - رهطم مرح  یرادهگن  ینف و  نامزاس  هرامش 2  نامتخاس  مالسلا - )  هیلع  داوجلا (  باب  یدورو  وگزردنا -  دیهش  نابایخ  دهشم -  : یناشن  :: سردآ سردآ

05131305264  - 05131305243-05132257085 :: نفلت :: http://sem.aqr-harimeharam.orgنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تافرغ تافرغ یزادرپ   یزادرپ رون   رون وو   یدازآ   یدازآ وو   بالقنا   بالقنا یاه   یاه نحص   نحص یلخاد   یلخاد یاه   یاه ناویا   ناویا ینورد   ینورد یاضف   یاضف یزادرپرون   یزادرپرون متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   نیمات   نیمات یحارط ،  ،  یحارط ناونع : : ناونع
دجسم دجسم یاه   یاه نحص   نحص

136136
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رهش دنمشوه  دربهار  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم خرومعبنم تعاس 15  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5795159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن  رازگرب  لیذ  حرش  هب  تاصقانم  دیدجت  یدنورهش  لوپ  فیک  هژورپ  اب  طبترم  تازیهجت  نیمات  تهج  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هب رتنیرپ  اب  یراوید  ژراش  شورف  هنایاپ  هاگتسد  دادعت 79  یصاصتخا و  رازفا  مرن  هارمه  هب  یرتاب  اب  یزیمور  ژراش  شورف  هنایاپ  هاگتسد  دادعت 130  هصقانم 1 :

رهش  دنمشوه  دربهار  تکرش  بختنم   psp هب لاصتا  ینابیتشپ و  یتناراگ و  هارمه  هب  یصاصتخا  رازفا  مرن  هارمه 
ینابیتشپ  یتناراگ و  هارمه  هب  یصاصتخا  رازفا  مرن  هارمه  هب  یسوبوتا  هدنهاک  ناوختراک  هاگتسد  دادعت 1010  هصقانم 2 : 

ینابیتشپ  یتناراگ و  هارمه  هب  یصاصتخا  رازفا  مرن  هارمه  هب  ییورتم  هدنهاک  ناوختراک  هاگتسد   171 هصقانم 3 :
رهش کناب  لوپ  فیک  لاصتا و  تیلباق  اب  لصتم  یاهرازبا  تیریدم  صوصخ  رد  عماج  لاتروپ  یتیریدم و  رازفا  مرن  هصقانم 4 : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دحاو 3 لوا  هقبط  کالپ 145  این  یناقهد  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  رد  عقاو  تکرش  رتفد   :: سردآ سردآ

یلخاد 1106-1104  8-88381785 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تنیوپ5794781 ریش  رازفا  مرن  یزاس  یشرافس  هعسوت و  هحفص 5)یرادهگن ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاه5794997 نحص  یلخاد  یاه  ناویا  ینورد  یاضف  یزادرپرون  متسیس  یارجا  نیمات و  یحارط ، 
دجسم یاه  نحص  تافرغ  یزادرپ  رون  یدازآ و  بالقنا و 

هحفص 107) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یدنورهش5795159 لوپ  فیک  هژورپ  اب  طبترم  تازیهجت  هحفص 107)نیمات  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

دشاب5795285 یم  لحم  رد  الاک  لیوحت  تسویپ  تسیل  قبط  هتسب  رادم  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هحفص 19)تسویپ5795448 یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیون5795604 یاه  یروانفو  اه  تخاس  ریز  ءاقتراو  کینورتکلا  یرادرهش  هحفص 19)هعسوت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینامزاس5795633 یرامعم  رازفا  مرن  هحفص 19)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو5795644 یتنآ  سنسیال  ددع  کی   ، یزاجم رورس  ددع  هحفص 19)کی  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5795742 مرن  هحفص 19)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یدنورهش یدنورهش لوپ   لوپ فیک   فیک هژورپ   هژورپ اباب   طبترم   طبترم تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 137137

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   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هعبات5795817 یاه  تکرشو  اه  یراذگ  هیامرس  تیریدم  هناماس  هحفص 19)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5795860BITDEFENDER سوریو یتنآ  هحفص 19)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ربتعم5795906 یتناراگ  تسویپ و  لیاف  تاصخشم  اب  سکاب  نیبرود  ددع  کی  ماد و  نیبرود  ددع  ود 
.تسا هباشم  دکناریا  هدنشورف و  هدهعب  رادیرخرابناات  لمح  هنیزه.تسازاین 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ییاسانش5796066 تراک  رودص  تیوه و  زارحا  هناماس  هحفص 19)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

.نما5796069 لیاف  کارتشا  یموب Multi AV و  هناماس  رارقتسا  هحفص 19)بصن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دشابیم5796137 یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  تسویپ  تسیل  قبط  هاگشناد  لاتیجید  هناخباتک  هحفص 19)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5796185 مرن  / رازفا تخس  یا  هنایار  تازیهجت  هحفص 36)ینابیتشپ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( 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

لاتیجید5795047 یریوصت  تراظن  متسیس  هکبش و  تخاسریز  هصقانم  هحفص 19)لاطبا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قرب5795153 یورین  عیزوت  تکرش  حطس  رد  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرادهگن  هحفص 69)سیورس و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بلاق5795889 رد  نکسم  کناب  لاتیجید  یریوصت  تراظن  هناماس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس ،
لاس کی  تدم  هب  دادرارق و 

هحفص 69) 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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