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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 5

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • --

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 6

140 1140 1 رهم   رهم   2828 هبنشجنپ   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   148هکس ,430 , 000148 ,430 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   88,98088,980مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   139,530هکس , 000139,530 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس205,600205,600رالد سیئوس کنارف   326کنارف ,500326 ,500

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 81هکس , 000 , 00081 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع238,200238,200رالد ناتسبرع لایر   87,08087,080لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 51هکس , 000 , 00051 , 000 , وروی000 ژورن319,840319,840وروی ژورن نورک   30نورک ,80030 ,800

رایع رایع   1818 یالط   13,376یالط ,00013,376 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   366دنوپ ,480366 نپاژ480, نپاژ نینی   دصکی   2دصکی 19, 1602 19, 160

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
((66))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((7676))

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

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

زا 71 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 8  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 7

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 15  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 22

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

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 43

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دابهپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

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

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

( 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 4  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

( 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 1  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 54

( 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 4  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 54

( یهگآ دادعت 1  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

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

( یهگآ دادعت 7  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

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

( یهگآ دادعت 11  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

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 " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اپیاس گنیر  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1124 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/05هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

KSWCO.COM :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمرخ تیاس   BUMVLER ویارد هاگتسد  کی  نیمات  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

06153547763 :: نفلت :: -MIRI.BAZARGANI@KSWCO.COMنفلت تیاسبو تیاسبو
WWW.KSWCO.COM

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

دهشم یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5815021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 178/846/100/010  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 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

BUMVLERBUMVLER ویارد   ویارد هاگتسد   هاگتسد کیکی   نیمات   نیمات وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

یناشن یناشن شتآ   شتآ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دزی ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/08/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814860 :: هرازه هرازه :: 1401/09/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یحاون زا  یخرب  اب  سل  ریاو  یرارقرب  تهج  مزال  تازیهجت  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 37507620000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دزی زاگ  تکرش  یالاک  روما  ناگدازا  راولب   :: 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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 15هرامش  - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

IOPTC.IR :: عبنم تعاسات 15عبنم  - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814587 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/08/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نورام  هرامش 4  تفن  لاقتنا  زکرم  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 028/428/567/48  غلبم 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 402/371/428/2  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  هبتر 5  اب  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  ربتعم  کیتامروفنا  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا 

ییاشگزاب  متشه  هقبط  کالپ 188 - د - ــ نپس نابایخ  هب  هدیسرن  ینرق - دبهپس  نابایخ  نارهت - سردآ : هب  تاصقانم  نویسیمک  لحم   :: سردآ سردآ
تاکاپ دانسا و  هعجارم و  اهنامیپ » یقوقح و  روما  ناهفصا ) هقطنم   ) ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  تفن ، یادهش  راولب  ناگدازآ ، نابوتا  ناهفصا ،

.دنیامن تفایرد  ار  هصقانم 

یقوقح روما  روپیلو / یاقآ  اب   ) 031 :: 33960076-031 و 33960110 - نفلت نفلت
( هقطنم

www.shana.ir www.setadiran.ir www :: 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

یحاون یحاون زازا   یخرب   یخرب اباب   سلسل   ریاو   ریاو یرارقرب   یرارقرب تهج   تهج مزال   مزال تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

تفن تفن لاقتنا   لاقتنا زکرم   زکرم کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 71 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/173
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/t7fd5n82ealfr?user=37505&ntc=5814860
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5814860?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/asgnctfsv4qyf?user=37505&ntc=5814587
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5814587?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هدابآ ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا شزومآ  یاوتحم  دیلوت  هتشر  یراپس  نورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004252000007 زاین :  هرامش 

هدابا شرورپو  شزوما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تعاس 100 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

هدابآ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  شرورپو  شزومآ  همانشخب  قبط  شزومآ  تعاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7391767564 یتسپ :  دک  هدابآ ،  ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  تیریدم  هر ،) ) ینیمخ ماما  نابایخ  هدابآ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44345777-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44330810-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14:30هرامش  - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14:30عبنم  - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814640 :: هرازه هرازه تعاس 9:30دکدک    - 1401/08/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرادرهش  سامت  زکرم  ینابیتشپ  هعسوت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  ملعم 1  شبن  ملعم -  راولب  دهشم -   :: سردآ سردآ

05131296708-05131296581 :: نفلت :: VENDOR.MASHHAD.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

کینورتکلا کینورتکلا شزومآ   شزومآ یاوتحم   یاوتحم دیلوت   دیلوت هتشر   هتشر یراپس   یراپس نورب   نورب ناونع : : ناونع 55

سامت سامت زکرم   زکرم ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 66

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14:30هرامش  - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14:30عبنم  - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814650 :: هرازه هرازه تعاس 9:30دکدک    - 1401/08/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرادرهش  سامت  زکرم  ینابیتشپ  هعسوت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  یدنب  هقبط 

هبتر  لقادح  هتشر -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 7 ینابیتشپ -  تامدخ  کیتامروفنا -  ناراکنامیپ - 

7 یرتشم -  شرافس  یاه  رازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  کیتامروفنا -  ناراکنامیپ - 

تاطابترا تعالطا و  یروانف  نامزاس  ملعم 1  شبن  ملعم  راولب  دهشم   :: سردآ سردآ

05131296581 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814720 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زادرپ نما  یرازفا  مرن  تکرش  لوصحم  شیوداپ  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000048000011 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
انرب هکبش  ناریدم  هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  هتسب 2  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ناونع  یتینما  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تخادرپ  لباق  کیتامروفنا  دحاو  دیئات  یزادنا و  هارو  بصنزا  سپ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یدورجه یاقآ   09127722204  : تاماهبا عفر  ییوگخساپ و  تهج  سامت  هرامش 

4515813141 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  ییارادو  یداصتقاروما  لک  هرادا  رهشمرخ  نابایخ  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33031211-024  ، 33031110-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33779003-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سامت سامت زکرم   زکرم ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 77

زادرپ زادرپ نما   نما یرازفا   یرازفا مرن   مرن تکرش   تکرش لوصحم   لوصحم شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 88

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814722 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  تسیل و  قبط  ناجنز  هقطنم 3  یرادرهش  یزاسرهش  هرادا  یراج  دانسا  یکینورتکلا  ویشرآ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005220000225 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

گرب 100000 دادعت : 
1401/08/08 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ ینف  تاصخشم  تسیل و  قبط  ناجنز  هقطنم 3  یرادرهش  یزاسرهش  هرادا  یراج  دانسا  یکینورتکلا  ویشرآ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ساملس هبعش  یعامتجا  نیمات  هرادا   :: 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 14 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعاس هنازور و  یاهتیرومام  رد  هبعش  ناراکمه  هب  یهد  سیورس  تهج  ینفلت  یسکات  اب  دادرارق  دقع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005912000003 زاین :  هرامش 

ساملس هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اند هشیدنا  نایوپهر  هدننک  هضرع  عجرم   RANDD یتراجت مان  یلاتسیرک  باق   RN 1110-P3 عون ینفلت  یسکات  سناژآ  ناونع  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

ساملس رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یفجن 09148119969 یاقا  اب  سامت.دشاب  یالاب 90  اهنآ  لدم  دشاب و  دنمس  ای  وژپ و  یتسیاب  اهوردوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5881753159 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  راولب  ساملس  ساملس ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35520133-044  ، 35220133-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35220133-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هرادا هرادا یراج   یراج دانسا   دانسا یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 99

ینفلت ینفلت یسکات   یسکات سناژآ   سناژآ ناونع   ناونع رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب یهد -  -  یهد سیورس   سیورس تهج   تهج ینفلت   ینفلت یسکات   یسکات اباب   دادرارق   دادرارق دقع   دقع ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیرهم ارهزلا  همطاف  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانکراک درکلمع  یبایزرا  رازفا  مرن  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030736000007 زاین :  هرامش 

زیرهم ارهزلا ع   همطاف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/25 زاین :  خیرات 

زیرهم رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بیع عفر  هدش  نعت  ینامز  هزاب  رد  دوش و  هداد  لیوحت  هلحرم  دنچ  یط  رازفا  مرن  فلتخم  یاهتمسق  تسا  یتمسق  دنچ  رازفا  مرن  هک  اجنآ  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ

.دشاب یم  هباشم  هدش  دراو  دکناریا  هدش / یراذگراب  طیارش  دانسا و  قبط  رازفا  مرن 

8981853113 یتسپ :  دک  زیرهم ،  ارهزلا س  همطاف  ناتسرامیب  راتسرپ  نادیم  ریت  متفه  راولب  زیرهم  زیرهم ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32523000-0353  ، 32523000-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32523005-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانکراک نانکراک درکلمع   درکلمع یبایزرا   یبایزرا رازفا   رازفا مرن   مرن یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 111 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5815015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  طیارش  تاصخشم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

دشاب یم  یمازلا  اهنآ  یرازگراب  اه و  هگرب  رهم 
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  یرازگراب 

1101095158000060 زاین :  هرامش 
زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار زادرپ  هشقن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یقلط 1  هتسب  نارهت  رهش  هناگ  قطانم 22  یدنب  کولب  نیرخآ  هدرشف  حول  یکینورتکلا  هشقن  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قباطم  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هباشم  هب  دک  ناریا  نیا 

دشاب یم  یمازلا  اهنآ  یرازگراب  اه و  هگرب  رهم 
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  یرازگراب 

6193983114 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  نابایخ  یسراف و  ناملس  نابایخ  عطاقت  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234122-061 :: 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  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هناگ هناگ   2222 قطانم   قطانم یدنب   یدنب کولب   کولب نیرخآ   نیرخآ هدرشف   هدرشف حول   حول یکینورتکلا   یکینورتکلا هشقن   هشقن ناونع : : ناونع 1212

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

230KV 380MV-20 1 و دحاو یلصا  روتامروفسنارت  یکیرتکلا  یاه  نومزآ  هیلک  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
20/6.3KV 16MVA-20 1 دحاو هیذغت  یاهروتامروفسنارت  یکیرتکلا  یاه  نومزآ  هیلک  ماجنا 

1101007021000135 زاین :  هرامش 
ناگزمره قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیدرگ دهاوخ  دقعنم  نیبام  یف  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  یرازگراب 

7917164917 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33591700-076  ، 33564900-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33591706-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیذغت هیذغت روتامروفسنارت   روتامروفسنارت وو   یلصا   یلصا روتامروفسنارت   روتامروفسنارت یکیرتکلا   یکیرتکلا یاه   یاه نومزآ   نومزآ هیلک   هیلک ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام - دابآدومحم تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم   :: 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   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ریذپ ا  سردآ  پول  یزکرم 4  لنپ  لرتنک  رگشزادرپ  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع ریذپ ا  سردآ  پول  یزکرم 4  لنپ  لرتنک  پول  تراک 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 
1101093993000446 زاین :  هرامش 

ناردنزام دابآدومحم  تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
دنورا نیون  تراجت  دیرف  هدننک  هضرع  عجرم   TELETEK یتراجت مان   IRIS1BANDW لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 

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

دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زور  ات 50  دودح 45  هجو  یلام  زیراو  تخادرپ و 

( دشاب یم  عمتجم  یزکرم  رابنا  برد  سنج  لیوحت   .) دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  ....و  سکابیت  تسپ و  یربراب و  هنیزه 
ناسانشراک  دات  مدع  تروص  رد  سنج  تدوع 

ددرگ تسویپ  روتکاف 

4631141997 یتسپ :  دک  رون ،  هداج  رتمولیک 5  دابآدومحم  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44745168-011  ، 44745701-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737524-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5814671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص رتویپماک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 1414

یتعنص یتعنص رتویپماک   رتویپماک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم :: 1401/08/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنمیز ویارد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52455066 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم مالعتسا 1401/07/28عبنم رد  تکرش  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسناکرف ویارد  نوتسیمرت  هلر  تراک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سنمیز سنمیز ویارد   ویارد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

یسناکرف یسناکرف ویارد   ویارد نوتسیمرت   نوتسیمرت هلر   هلر تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

ردوپ ردوپ یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ یناشن -  -  یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا یتسش   یتسش قیرح -  -  قیرح مالعا   مالعا ریژآ   ریژآ  - - ژراش ژراش لباق   لباق یرتاب   یرتاب  - - رود رود هار   هار زازا   لرتنک   لرتنک رابخا   رابخا گنز   گنز ناونع : : ناونع
لرتنک لرتنک لناپ   لناپ ریذپ -  -  ریذپ سردآ   سردآ تباث   تباث امد   امد یترارح   یترارح روتکتد   روتکتد یدود - - یدود قیرح   قیرح مالعا   مالعا روتکتد   روتکتد  - - قیرح قیرح دضدض   ینیمز   ینیمز قرب   قرب لباک   لباک قیرح -  -  قیرح ءافطا   ءافطا لسوریآ   لسوریآ

یناشن یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس

1818
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setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5815110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههامود تخادرپ.ددرگیم  لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  رورس  افطا  مالعا و   P تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000346 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناراک کینورتکلا  هدنزاس  عجرم   Melodica لدم نامزمه  تروص  هب  صخش  دنچ  طسوت  رفن  کی  راضحا  دربراک  رود  هار  زا  لرتنک  رابخا  گنز  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

طاباس یرطاب  کت  هدننک  هضرع  عجرم  یرطاب  کت  یتراجت  مان   kg 17/7 نتراک  A 70 نایرج تدش   V 12 ژاتلو  TB70FJ یدیسا ژراش  لباق  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
راک موف  ران  یتراجت  مان   HOCHIKI لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  ریژآ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   HOCHIKI لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  وریاپ  کاپ  یتراجت  مان  یزلف  ردنلیس   2M7014 لدم  m^3 20 تیفرظ قیرح  ءافطا  لسوریآ  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ارات یکینورتکلا  تازیهجت  یا و  هنایار  یاهمتسیس 
ردنلیس 1 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  وریاپ  کاپ  یتراجت  مان  یزلف  ردنلیس   5M9027 لدم  m^3 50 تیفرظ قیرح  ءافطا  لسوریآ  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ارات یکینورتکلا  تازیهجت  یا و  هنایار  یاهمتسیس 
ردنلیس 1 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
FLAME RETARDANT یتراجت مان  یرتم  هرقرق   4x400 mm^2 عطقم حطس   PVC شکور سنج  سم  یداه  سنج  قیرح  دض  ینیمز  قرب  لباک  الاک :  مان 

یژرنا دروآ  اسرپسا  هدننک  هضرع  عجرم   FIRE RESISTANCE
رتم 100 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
ریذپ  سردآ  یدود  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 

ریبدت ایاپ  دار  هدننک  هضرع  عجرم   DEF یتراجت مان   OA-O لدم
ددع 1 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
رتسگ شهوژپ  اناس  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   SE.NS یتراجت مان   S2-AHD-300 لدم ریذپ  سردآ  تباث  امد  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تخادرپ هیلخت  لمح و  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هاگشهوژپ ) هژورپ  یکشزپنادند ، هدکشناد  بنج  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5825596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ لاسرا  ازجم  روطب  ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   ( یقرب زمرت  تاعطق   ) 0130240 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985005384 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تراپ لزید  سیتاسیا  هدننک  هضرع  عجرم  زنیماک 786  نویماک  روتوم  گنل  لیم  رس  دمن  هساک  هعطق  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

وردوخ نامرک  هکرحم  یاوق  هدننک  هضرع  عجرم   MVM110 وردوخ روتوم  ردنلیس  ییاهتنا  دمن  هساک  یزلف  هدنرادهگن  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
سراپ ونر  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف   RENAULT هدنزاس عجرم   L84 ونر کیتاموتا  سکبریگ  یکدی  یزلف  رشاو  گنیربلب و  دمن و  هساک  هعومجم  الاک :  مان 

تسد 4 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زربلا دهم  نیرز  هدننک  هضرع  عجرم   KOHTECT یتراجت مان   BT77 لدم یتعنص  گنیریب  تست  لباترپ  جنس  شاعترا  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   SPLIT ROLLER BEARING یتراجت مان   7406E لدم  mm x 200/340 mm 310/174 زیاس گنیریب  رلور  اب  هدش  ماوت  ناقاتای  هتسوپ  الاک :  مان 

نایدیشر یتعنص  نویساموتا  یناگرزاب و  هدننک 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لاسرا  ازجم  روطب  ار  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  دشاب .  یم  هباشم  دک  ناریا   ( یقرب زمرت  تاعطق   ) 0130240 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4148770-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یقرب یقرب زمرت   زمرت تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 1919
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اپیاس تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم لاسرا 2022/1031عبنم  :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  هورگ  هرامش 14012883 - - TYCO دنرب یناشن  شتآ  مالقا  متیآ   11 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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  ناریا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5815048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.اه تسویپ  رد  هدش  یراذگراب  ینف  تاصخشم  قبط  نادهاز .  شناد  هبعش  تاناما  قودنص  قیرح  ءافطا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004520000017 زاین :  هرامش 

ناتسچولبو ناتسیس  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

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

یراذگراب هناماس  رد  هدوزفا  شزرا  یهاوگ.دریگیم  تروص  دات  تفایرد و  زا  سپ  الاک  هنیزه  تخادرپ.تسا  هدنشورف  هدهع  رب  راب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش

9816746331 یتسپ :  دک  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا  یلم  کناب  بعش   روما  هرادا  نادهاز  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33429170-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33429170-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ مالقا   مالقا متیآ   متیآ   1 11 1 ناونع : : ناونع 2020

.اه .اه تسویپ   تسویپ ردرد   هدش   هدش یراذگراب   یراذگراب ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط نادهاز .  .  نادهاز شناد   شناد هبعش   هبعش تاناما   تاناما قودنص   قودنص قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5815094 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بسح رب  دریگ  تروص  امتح  دیدزاب  ههامود 09171051346 تخادرپ  قیرح  نالعاو  راتسرپ  راضحا  بصن  قرب و  یشکلباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101090093000100 زاین :  هرامش 
زاریش نارمچ  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ بسح  رب  دریگ  تروص  امتح  دیدزاب  ههامود 09171051346 تخادرپ  قیرح  نالعاو  راتسرپ  راضحا  بصن  قرب و  یشکلباک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7194815644 یتسپ :  دک  نارمچ ،  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36234501-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36234508-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح نالعاو   نالعاو راتسرپ   راتسرپ راضحا   راضحا بصن   بصن وو   قرب   قرب یشکلباک   یشکلباک ناونع : : ناونع 2222

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5815102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاچوت  کرام  ددع  یردوپ 60  یمرگولیک  هدننک 12  شوماخ  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاچوت کرام  ددع  لغب 24  نلاب  یردوپ  یمرگولیک  هدننک 75  شوماخ  - 2

1201093164000031 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دک 2741412147230006  ناریا  اب  یردوپ  یمرگولیک  هدننک 12  شوماخ  - 
دک 2741412147230015 ناریا  اب  لغب  نلاب  یردوپ  یمرگولیک  هدننک 75  شوماخ 

یدادما تازیهجت  مزاول و  الاک :  هورگ 
ددع  84 دادعت : 

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

هدننک شوماخ  یارب  دک 2741412147230015  ناریاو  یمرگولیک  هدننک 12  شوماخ  یارب  دک 2741412147230006  ناریا  قبط  ینف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمرگولیک  75

7616859879 یتسپ :  دک  یتسپ 314 ،  قودنص   - نامرک ناتسا  زاگ  تکرش  نمهب  راولب 22 نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31326000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33239661-034 :: 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

یردوپ یردوپ یمرگولیک   یمرگولیک   7575 وو     1212 هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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 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

5815219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک ناتسا  یساسا  یاهالاک  رابنا  عبرمرتم ) 18،800  ) ژارتم هب  قیرح  مالعا  متسیس  بصن  تازیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101020027000061 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

عبرمرتم 18800 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامرک ناتسا  یساسا  یاهالاک  رابنا  عبرمرتم ) 18،800  ) ژارتم هب  قیرح  مالعا  متسیس  بصن  تازیهجت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7617931145 یتسپ :  دک  یماظتنا ،  هیحان  یوربور  ولیس  هار  هس  یقودص  دیهشراولب  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32123630-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32123586-034 :: 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

نامرک نامرک ناتسا   ناتسا یساسا   یساسا یاهالاک   یاهالاک رابنا   رابنا عبرمرتم ) ) عبرمرتم 18 ،80018 ،800  ) ) ژارتم ژارتم هبهب   قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2424

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

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5825324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FLAME DETECTOR TESTING DEVICE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
***** یلخاد دیلوت  *****

06153183711
1101092179000973 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
داهج هدنزاس  عجرم   ACECR FLAME DETECTOR یتراجت مان   W 5 ناوت  V 24 ژاتلو  AFDL-2540 لدم میقتسم  دید  اب  هچراپکی  هلعش  زاسراکشآ  الاک :  مان 

فیرش یتعنص  یهاگشناد  داهج  هدننک  هضرع  عجرم  فیرش  یتعنص  یهاگشناد 
ددع 1 دادعت : 

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

.دامن مادقا  تسویپ  ساسارب  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( یمازلا  ) دشاب تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  - 2

.دشاب یم  رهشمرخ  نادابآ و  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا  -3
.دشاب یم  یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ  -4

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

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

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میقتسم میقتسم دید   دید اباب   هچراپکی   هچراپکی هلعش   هلعش زاسراکشآ   زاسراکشآ ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام - دابآدومحم تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم   :: 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   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5825373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ریذپ ا  سردآ  پول  یزکرم 4  لنپ  لرتنک  رگشزادرپ  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع ریذپ ا  سردآ  پول  یزکرم 4  لنپ  لرتنک  پول  تراک 

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 
1101093993000449 زاین :  هرامش 

ناردنزام دابآدومحم  تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
دنورا نیون  تراجت  دیرف  هدننک  هضرع  عجرم   TELETEK یتراجت مان   IRIS1BANDW لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زور  ات 50  دودح 45  هجو  یلام  زیراو  تخادرپ و 

( دشاب یم  عمتجم  یزکرم  رابنا  برد  سنج  لیوحت   .) دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  ....و  سکابیت  تسپ و  یربراب و  هنیزه 
ناسانشراک  دات  مدع  تروص  رد  سنج  تدوع 

ددرگ تسویپ  روتکاف 

4631141997 یتسپ :  دک  رون ،  هداج  رتمولیک 5  دابآدومحم  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44745168-011  ، 44745701-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737524-011 :: 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

یناشن5814615 شتآ  قیرح  مالعا  هحفص 11)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

شتآ5815110 قیرح  مالعا  یتسش  قیرح -  مالعا  ریژآ   - ژراش لباق  یرتاب   - رود هار  زا  لرتنک  رابخا  گنز 
 - قیرح دض  ینیمز  قرب  لباک  قیرح -  ءافطا  لسوریآ  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  یناشن - 

متسیس لرتنک  لناپ  ریذپ -  سردآ  تباث  امد  یترارح  روتکتد  یدود - قیرح  مالعا  روتکتد 
یناشن شتآ  قیرح  مالعا 

هحفص 11) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یناشن یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2626
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نامرک رنهاب  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تبث - یتناراگ والاک  تلاصا  - هدننک نیماتاب  بصنو  لمح  - هباشم دکناریا  - هناماسرد لک  تمیق  جرد  - تسیل قبط  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمازلا هناماسرد  یتسویپ  کرادمرد  مالعتسا  گربوروتکاف 

1101094336000459 زاین :  هرامش 
نامرک رنهاب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DSL15EGY10 لدم  m 3 لوط  UTP CAT.5e دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

 - دشابیم ناتسرامیب  هنایار  دحاو  لوئسماب  یگنهامه  هب  مزلم  ناگدننک  تکرش  - تالوصحم یتناراگ  - تاصخشم نیبرودو  چیئوسدنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هنایار و دحاو  هیدات  زادعب  تابوصم  تاارجا و  هیلک  - هدننک نیمات  طسوت  طرش  نتشاذگن  - هدننک نیمات  هدهعرب  بصن  الاک و  لیوحت  هنیزه   - ههام 4 تخادرپ

تسارح

7613747181 یتسپ :  دک  رنهاب ،  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یلم   غاب  هارراهچ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32235011-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32260100-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تبث تبث -- یتناراگ یتناراگ والاک   والاک تلاصا   تلاصا -- هدننک هدننک نیماتاب   نیماتاب بصنو   بصنو لمح   لمح -- هباشم هباشم دکناریا   دکناریا -- هناماسرد هناماسرد لکلک   تمیق   تمیق جرد   جرد -- تسیل تسیل قبط   قبط تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع
یمازلا یمازلا هناماسرد   هناماسرد یتسویپ   یتسویپ کرادمرد   کرادمرد مالعتسا   مالعتسا گربوروتکاف   گربوروتکاف

2727
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ناتسدرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Hwic-1shdsl لوژام ددع  راهچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  لانیجروا و  امتح  الاک   . دشاب یم  تمیق  مالعا  تهج  افرص  الاک  دک 

1101001463000017 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   HWIC-1SHDSL لدم هنایار   DSP لوژام الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلخاد 106 لاوس 08733288519  هنوگ  ره  نتشاد  تروص  رد  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

6618645416 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  تیریدم  ردیبآ  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33288618-087  ، 33288573-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33288618-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایئایحی افش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.....هریغ یرون و  ربیف  لباک  ، یسکلف هلول  لماک )  یفرصم  مزاول  اب  یرون  ربیف  یشک  لباک  هرواشم و (  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091956000023 زاین :  هرامش 

نارهت ناایحیافش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

غلبم ًافطل  ، دشاب تسویپ  هدننک  نیمات  سامت  هرامش  هطوبرم ، سانشراک  طسوت  دیئات  زا  سپ  هیوست   ،، IT دحاو سامت 021-33542038  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یداهنشیپ  غلبم  تباب  تروص  نیا  ریغ  رد  .دوش  جرد  هناماس  رد  یسانشراک  دیدزاب و  زا  سپ  روتکاف  شیپ  یداهنشیپ و 

1157637131 یتسپ :  دک  نایئایحی ،  افش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  یمالسا  یاروش  سلجم  بنج  ناتسراهب  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33542013-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33542020-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار   DSPDSP  لوژام لوژام ناونع : : ناونع 2828

.....هریغ .....هریغ وو   یرون   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک ،، یسکلف یسکلف هلول   هلول لماک )  )  لماک یفرصم   یفرصم مزاول   مزاول اباب   یرون   یرون ربیف   ربیف یشک   یشک لباک   لباک وو (  (  هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع 2929
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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814655 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  حرشب  میسیب  هکبش  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000208 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
انرو نیپساک  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   MOTOROLA یتراجت مان   GM338 تباث میسیب  یلصا  درب  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ خساپ  تسویپ  نآ  ریوصت  سپس  لیمکت و  تسویپ  دادارق  مرف و  ًامتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت قرش  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دانسا قبط  نهدور )  داتس  نارهت (  ناتسا  قرش  یتایلام  روما  لک  هرادا  هرامش 2  نامتخاس  نفلت  قرب  هنایار  هکبش  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لحم زا  دیدزاب  ترورض  هدش و  یرازگراب 

1101094240000014 زاین :  هرامش 
نارهت قرش  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/07 زاین :  خیرات 
دنوامد رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش و یرازگراب  دانسا  قبط  نهدور )  داتس  نارهت (  ناتسا  قرش  یتایلام  روما  لک  هرادا  هرامش 2  نامتخاس  نفلت  قرب  هنایار  هکبش  یزادنا  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لحم زا  دیدزاب  ترورض 

3973139111 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  راولب  نهدور  دنوامد ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76512800-021  ، 76512700-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76502800-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میسیب میسیب هکبش   هکبش مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

نامتخاس نامتخاس نفلت   نفلت قرب   قرب هنایار   هنایار هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 3131
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زیربت بسن  یلاع  داتسا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5814757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

OLYMPUS کرام یریوصت  متسیس  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005899000051 زاین :  هرامش 

زیربت بسن  یلاع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم ناتسرامیب  تمدخ  ماجنا  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5147653111 یتسپ :  دک  بسن ،  یلاع  داتسا  ناتسرامیب  مرا  کرهش  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32305910-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32305911-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

OLYMPUSOLYMPUS کرام   کرام یریوصت   یریوصت متسیس   متسیس ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 3232
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ناردنزام - دابآدومحم تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم   :: 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   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع لماک 1  تاقلعتم  میرف و  هارمه  هب  سالگ  ربیاف  هکیت  کی  هرمن 10  رادخرچ  یتارباخم  یشک  لباک  رنف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

1101093993000447 زاین :  هرامش 
ناردنزام دابآدومحم  تفن  یشزومآ  یشزرو  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

عجرم یرتم  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   PE شکور سنج   1800x2x0/4 mm زیاس سم  یداه  سنج   CUC-1800.04 دک روکریا  یلاناک  یتارباخم  لباک  الاک :  مان 
یدنق دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یدنق  دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش  هدنزاس 

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

دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زور  ات 50  دودح 45  هجو  یلام  زیراو  تخادرپ و 

( دشاب یم  عمتجم  یزکرم  رابنا  برد  سنج  لیوحت   .) دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  ....و  سکابیت  تسپ و  یربراب و  هنیزه 
ناسانشراک  دات  مدع  تروص  رد  سنج  تدوع 

ددرگ تسویپ  روتکاف 

4631141997 یتسپ :  دک  رون ،  هداج  رتمولیک 5  دابآدومحم  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44745168-011  ، 44745701-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737524-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روکریا روکریا یلاناک   یلاناک یتارباخم   یتارباخم لباک   لباک ناونع : : ناونع 3333
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ناهفصا ناتسا  نیئان  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  ینف  تاصخشم  هب  هجوت  اب  هکبش  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092342000001 زاین :  هرامش 

نیئان هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدش تسویپ  ینف  تاصخشم  هب  هجوت  اب  هکبش  چیئوس  - 

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

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

ینف تقباطم  هماندهعت  نیمات -  تکرش  سانشراک  ینف  دات  طرش  هب  طیارش :  - هدش تسویپ  ینف  تاصخشم  هب  هجوت  اب  هکبش  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاصخشم

8391813781 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نازابناج خ  خ  نیئان ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46252611-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46256057-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم ژارنم 190  یلصا  هدنیامن  مارگلوه  اب   GFOM3PDC24LU لدم  BRAND REX دنرب رک  یرون 24  ربیف  لباک  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897001809 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
یراز هلال  رباص  هدننک  هضرع  عجرم   DENA INTERNATIONAL یتراجت مان  یرتم   CAT5-STP لدم یرون  ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

رتم 190 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  ود  یرابتعا  دیرخ  هوحن  تیولوا  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  دالیم  ناتسرامیب  ناتسرامیب  رابنا  ات  هیلخت  لقن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032044-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم هبهب   هجوت   هجوت اباب   هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 3434

رتم رتم   190190 ژارنم   ژارنم یلصا   یلصا هدنیامن   هدنیامن مارگلوه   مارگلوه اباب     GFOM3PDC24LUGFOM3PDC24LU  لدم لدم   BRAND REXBRAND REX  دنرب دنرب رکرک   یرون  2424   یرون ربیف   ربیف لباک   لباک هباشم   هباشم دکدک   ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  شرورپ  شزومآ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاسدنمشوه مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000138000004 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 

ملق  33 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 
الاک  مان 

دادعت 1  رورس 
دادعت 1 پات  پل 

یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب..و  دادعت 10  میسیب  لانرتسکا   wifi هکبش تراک 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133743151 یتسپ :  دک  شرورپ ،  شزومآ و  لک  هرادا  - تعاس نادیم  - هیناما - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334019-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334205-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشدالوف دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...و ...و   1010 دادعت   دادعت میسیب   میسیب لانرتسکا   لانرتسکا   w ifiw ifi هکبش   هکبش تراک   تراک  -  - 11 دادعت   دادعت پات   پات پلپل    -  - 11 دادعت   دادعت رورس   رورس ناونع : : ناونع 3636

بسچ بسچ هکبش -  -  هکبش لباک   لباک  - - یرومم یرومم شلف   شلف  - - هنایار هنایار هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم هعطق   هعطق درب   درب  - - USBUSB  ردیر ردیر مرمر   -- لانرتسکا لانرتسکا ثوتولب   ثوتولب  - - ماخ ماخ   DVDDVD هنایار -  -  هنایار سوام   سوام ناونع : : ناونع
یوق یوق قوف   قوف نوکیلیس   نوکیلیس یریمخ   یریمخ

3737
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تسویپ ینف  تاصخشم  اب  قباطم  مالقا  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001335000044 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهشدالوف  دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یوادس هنمآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LOGITECH یتراجت مان   M90 لدم هنایار  سوام  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

متسیس جوم  زیر  تکرش  زا   DATA WRITE یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 50  یطوق   MB 4700 ماخ  DVD الاک :  مان 
یطوق 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
درف یناطیق  ماستبا  هدننک  هضرع  عجرم   COPAD یتراجت مان   BT218USB لدم لانرتسکا  ثوتولب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   KINGMAX هدنزاس عجرم   KINGMAX یتراجت مان   CARD READER CR01 لدم  USB ردیر مر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GP480A-EU لدم هنایار  هیذغت  عبنم  هعطق  درب  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

نیتم هنایار  زادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SILICON POWER یتراجت مان   Blaze B10 لدم  GB 32 یرومم شلف  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
داژن ربنق  نامیپ  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان  لدم 0327   m 1 لوط  CAT 5/6 هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

ینیسح اضردمحمدیس  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان   m 1 لوط  CAT 5/6 هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
شنمهب ناویک  هدننک  هضرع  عجرم   LEGRAND یتراجت مان   LRND06 لدم  m 5 زیاس  CAT 6 هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

یرظن لیلخ  هدننک  هضرع  عجرم  له  یتراجت  مان   ml 150 جیرتراک  Si150 یوق قوف  نوکیلیس  یریمخ  بسچ  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  هدنهد  داهنشیپ  ءاضما  رهم و  هب  روهمم  میظنت و  باسحتروص  تمیق  داهنشیپ  نمض  تسا  یرورض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8491741111 یتسپ :  دک  رصع ،  یلو  راولب  رهشدالوف - ناجنل - ناهفصا - ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52630161-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52624181-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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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 12 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5815043 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لسناریا مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000257000030 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ کرادم  قباطم  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  40 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31511231-058  ، 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

لسناریا لسناریا مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5815049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ ءاضما  رهم و  ناگدننک  تکرش  طسوت  تسویپ  تادنتسم  یمامت  دیاب  درکرهش 2 - یرادرهش  لحم  رد  لیوحت  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093707000022 زاین :  هرامش 

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

هتسب 6 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

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

1401/08/02 زاین :  خیرات 
یتراجت مان  یا  هقلح  هتسب 1   LSZH شکور سنج   m 1000 لوط  INTEX249125 لدم یجراخ  یلخاد و  دم  لگنیس  روک  یرونربیف 24  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

1401/08/02 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

32274002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273150-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرونربیف یرونربیف هکبش   هکبش لباک   لباک -- یرمیلپ یرمیلپ هچراپکی   هچراپکی هچضوح   هچضوح  -  - PVCPVC  سنج سنج رادرایش   رادرایش تکاد   تکاد ناونع : : ناونع 3939

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5815075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  اب  قباطم  تازیهجت  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001335000045 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهشدالوف  دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP Smart Array P420/2GB FBWC 6Gb 2-ports Int SAS Controller لدم هنایار   PCI رلرتنک تراک  الاک :  مان 

اسرب نازادرپ  شواک 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک   CISCO هدنزاس عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3850-12S-S لدم  CISCO CATALYST 3850 12-PORT هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هناماس هارمه  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان  ( HP 1.2TB 6G SAS 10K SFF (2.5-inch لدم  TB 1/2 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

نایناریا اه  هداد  قفا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
SILICON POWER هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SILICON POWER یتراجت مان   ARMOR A80 لدم  TB 2 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

روپ ناحیر  نمحرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   ADATA یتراجت مان   HDD HD710 PRO لدم  TB 5 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ناویات هدنزاس  روشک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ ینف  تاصخشم  اب  قباطم  تازیهجت  نیمات  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8491741111 یتسپ :  دک  رصع ،  یلو  راولب  رهشدالوف - ناجنل - ناهفصا - ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52630161-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52624181-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لانرتسکا لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه هکبش - - هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس هنایار - - هنایار   PCIPCI رلرتنک   رلرتنک تراک   تراک ناونع : : ناونع 4040

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 مالعتسا   مالعتسا

رهشدالوف دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5825387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  اب  قباطم  تازیهجت  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001335000046 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهشدالوف  دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP Smart Array P420/2GB FBWC 6Gb 2-ports Int SAS Controller لدم هنایار   PCI رلرتنک تراک  الاک :  مان 

اسرب نازادرپ  شواک 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک   CISCO هدنزاس عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3850-12S-S لدم  CISCO CATALYST 3850 12-PORT هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هناماس هارمه  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان  ( HP 1.2TB 6G SAS 10K SFF (2.5-inch لدم  TB 1/2 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

نایناریا اه  هداد  قفا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
SILICON POWER هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SILICON POWER یتراجت مان   ARMOR A80 لدم  TB 2 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

روپ ناحیر  نمحرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   ADATA یتراجت مان   HDD HD710 PRO لدم  TB 5 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ناویات هدنزاس  روشک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

داهنشیپ ءاضما  رهم و  هب  روهمم  تمیق  داهنشیپ  باسحتروص  دریذپ .  تروص  تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  تمیق  داهنشیپ  تسا  یرورض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هدنهد 

8491741111 یتسپ :  دک  رصع ،  یلو  راولب  رهشدالوف - ناجنل - ناهفصا - ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52630161-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52624181-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لانرتسکا لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه هکبش -  -  هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس هنایار -  -  هنایار   PCIPCI رلرتنک   رلرتنک تراک   تراک ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یرادرهش  کیفارت  لقن  لمح و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/7/27   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/08/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814403 :: هرازه هرازه :: 1401/08/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  یروآ  عمج  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع  رادقم 3.000  یکیتسالپ -  هدننکادج  بصن 

ددع دادعت 2.000  ینمیا -  هناوتسا  بصن 
یهگا  لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و  ددع  دادعت 100  هرهم -  چیپ و  اب  یزلف  هدرن  بصن 

هام  تشه  ماجنا  تدم 
زاریش رهش  حطس  هدافتسا  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت یروآ   یروآ عمج   عمج وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یرادرهش  کیفارت  لقنو و  لمح  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم 1401عبنم / 08 خروم 03 /  هبنش  هس  زور  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 13:30

5814406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم اب  یکیفارت " یاهولبات  یور  رب  گنربش  یارجا  یحارط و  هیهت ،  " هب تبسن  دراد  رظن  رد  زاریش  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دیامن مادقا  لیذ 

 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  ینوناق  روسک  هیلک  باسحلا و  یلع  همیب  راک و 5 % ماجنا  نسح  هدرپس   10%

یرادرهش هدوبدادرارق و  فرط  هدهع  هب  هبوصم 31/04/94  میقتسم  یاهتایلام  نوناق  هب  هجوت  اب  ییاراد ، ) هرادا  متسیس  رد  درکراک  تبث  تایلام (  تخادرپ  هرصبت 1 -
.دش دهاوخ  تبث  ییاراد  هناماس  رد  راکنامیپ  درکراک  افرص  تشاد و  دهاوخن  یدهعت  هنوگچیه  صوصخ  نیارد 

 . دشاب یم  امرفراک  هدهع  هب  راکنامیپ ،  یوس  زا  هدوزفا  شزرارب  تایلام  ماظن  رد  مان  تبث  همان  یهاوگ  هیارا  هب  طورشم  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  تخادرپ  – 2 هرصبت
باسحاصافم ذخا  زا  سپ  دادرارق  نایاپ  رد  دوش و  یم  یرادهگن  تناما  هب  امرفراک  دزن  رسک و  همیب  ناونعب  باسحلا  یلع  راکنامیپ 5 % هب  تخادرپ  ره  زا  هرصبت 3 -

 . دش دهاوخ  درتسم  راکنامیپ ،  یوس  زا 
 . دشاب یم  یعامتجا  نیمات  نامزاس  زا  همیب  باسح  اصافم  هیارا  هب  طونم  تیعضو  تروص  نیرخآ  هب  طوبرم  غلابم  تخادرپ  هرصبت 4 –
.دش دهاوخ  درتسم  یعطق  لیوحت  زا  سپ  مود  همیب و 5 % باسحاصافم  هئارا  تقوم و  لیوحت  اب  راک  ماجنا  نسح  لوا  % 5 هرصبت 5 -

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: Vendor.shiraz.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

یکیفارت یکیفارت یاهولبات   یاهولبات یور   یور ربرب   گنربش   گنربش یارجا   یارجا وو   یحارط   یحارط هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 4343

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  تاصخشم و  قبط  یهجو  تشه  قلعم  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعجارم  تسویپ  مالعتسات  حرش  هب  تمیق  داهنشیپ  تهج  افطل 

1101005312000058 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  درکرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهم اکین  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 12 زیاس  NMK-SLB-O12 لدم مرگ  هزیناولاگ  شکور  اب   st37 یدالوف قرو  سنج  یهجو  تشه  غارچ  هیاپ  الاک :  مان 
ریوک رهم  اکین  هدننک  هضرع  عجرم  ریوک 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

یتراجت مان  دقاف   m 6 زیاس  NMK-TL8-64 لدم مرگ  هزیناولاگ  شکور  اب   st37 یدالوف قرو  سنج  یهجو  تشه  یگدننار  ییامنهار و  غارچ  هیاپ  الاک :  مان 
ریوک رهم  اکین  هدننک  هضرع  عجرم  ریوک  رهم  اکین  هدنزاس  عجرم 

ددع 8 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816773916 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  یزکرم  نامتخاس  یتعیرش - نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224849-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223565-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهجو یهجو تشه   تشه قلعم   قلعم هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 4444

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تماخض 15 هدیباوخ 50*30  لودج  هعطق  رتمیتناس و 3500  تماخض 15  هداتسیا 50*30  لودج  هعطق  دیرخ 3500  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یریگراب لمح و  اب  هارمه  رتمیتناس 

1101005116000155 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  نارایماک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ولیشخ دواد  هدنزاس  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   50x30 cm داعبا هداتسیا  لودج  الاک :  مان 
ددع 3500 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
بونج نتب  ارحص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   50x30 cm داعبا ینتب  هدیباوخ  لودج  الاک :  مان 

ددع 3500 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

نارایماک رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یم  ماجنا  هام  فرظ 2  تخادرپ  دشاب و  یم  هدننک  نیمات  اب  یریگراب  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6631648855 یتسپ :  دک  یرفظم ،  مهدا  هار  راهچ  یبویا  نیدلا  حالص  نابایخ  نارایماک ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35533284-087  ، 35522610-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35522625-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتمیتناس رتمیتناس   1515 تماخض   تماخض   3030 ** 5050 هداتسیا   هداتسیا لودج   لودج هعطق   هعطق   35003500 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شرفت ناتسرهش  قرب  عیزوت  تیریدم  حطس  رد  رباعم  ییانشور  فیعض و  طسوتم و  راشف  هکبش  ثادحا  هعسوت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094802000010 زاین :  هرامش 
شرفت قرب  یورین  عیزوت  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
هام 4 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
شرفت رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینمیا و تیحالص  دات  یهاوگ  هارمهب  ئاضما  رهم و  زا  سپ  تفایرد و  هناماس  زا  ار  تادنتسم  کرادم و  هیلک  تسا  فظوم  هدنهدداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب  هناماس  رد  ددجم  یمسر  همانزور  تکرش و  همانساسا 

3951996934 یتسپ :  دک  ییاجر ،  دیهش  نادیم  شرفت ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36222996-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36222096-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814789 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ رظان و  دات  اب  بعکم  رتم  ره  رد  نامیس  مرگولیک  رایع 300  اب  هدامآ  نتب  لیوحت  لمح و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005220000274 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هاگشیامزآ رظان و  دات  اب  بعکم  رتم  ره  رد  نامیس  مرگولیک  رایع 300  اب  هدامآ  نتب  لیوحت  لمح و  دیرخ و  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
بعکمرتم  350 دادعت : 

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

هاگشیامزآ رظان و  دات  اب  بعکم  رتم  ره  رد  نامیس  مرگولیک  رایع 300  اب  هدامآ  نتب  لیوحت  لمح و  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شرفت شرفت ناتسرهش   ناتسرهش قرب   قرب عیزوت   عیزوت تیریدم   تیریدم حطس   حطس ردرد   رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور وو   فیعض   فیعض وو   طسوتم   طسوتم راشف   راشف هکبش   هکبش ثادحا   ثادحا هعسوت ،  ،  هعسوت ناونع : : ناونع 4646

هدامآ هدامآ نتب   نتب لیوحت   لیوحت وو   لمح   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهعرب بصن  لمح و  هیارک  / تسویپ لیاف  حرش  هب  هجوت  اب  یگدننار  ییامنهار و  غارچ  تهج  تنیباک  یرطاب و  نیالنآ و   ups تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف  هئارا  / یهگآ هدنرب 

1101093603000158 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  رد  اضرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
تسویپ لیاف  تاحیضوت  ساسا  رب  تمیق  1 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
اضرهش رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا / یهگآ هدنرب  هدهعرب  بصن  لمح و  هیارک  / تسویپ لیاف  حرش  هب  هجوت  اب  یگدننار  ییامنهار و  غارچ  تهج  تنیباک  یرطاب و  نیالنآ و   ups :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا هناماس  رد  روتکاف 

8614813111 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یرادرهش  هار  راهچ  هر )  ) یتشهب دیهش  نابایخ  اضرهش ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53222886-031  ، 53222888-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53223131-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5814829 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسرا 2022/10/29 تلهم  نامتخاس -  قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  هورگ  هرامش 14012876 - یکیفارت -  یا  هبرگ  مشچ  روتکلفر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ تهج   تهج تنیباک   تنیباک وو   یرطاب   یرطاب وو   نیالنآ   نیالنآ   upsups ناونع : : ناونع 4848

یکیفارت یکیفارت یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ روتکلفر   روتکلفر ناونع : : ناونع 4949

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5815035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزور باسح 45  هیوست  ریگ  تعرس  یزیمآ  گنر  تهج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005313000022 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  دابا  فیس  راسلگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تایب ییایمیش  عیانص   Lit 4 نلاگ کی  هجرد  زاتمم 10000  رنیت  الاک :  مان 

نلاگ 7 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

ناهفصا گنر  ساملا  هدننک  هضرع  عجرم  گنر  ساملا  یتراجت  مان   kg 25 بلح دیفس  ییزج  ود  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
هکشب 4 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
ناهفصا گنر  ساملا  هدننک  هضرع  عجرم  گنر  ساملا  یتراجت  مان   kg 25 بلح درز  ییزج  ود  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

هکشب 4 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور باسح 45  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3361143916 یتسپ :  دک  راسلگ ،  یرادرهش  - راسلگ غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44525522-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44525522-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هزور هزور   4545 باسح   باسح هیوست   هیوست ریگ   ریگ تعرس   تعرس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تهج   تهج ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جدننس یرادرهش  رفاسم  راب و  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5815061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیارک طسق  هس  رد  تخادرپ  ددرگ  هعلاطم  تسویپ  لیاف  امتح  یسکات  سوبوتا و  هاگتسیا  ولبات  ددع  دادعت 40  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  اب  لمح 

1101005632000043 زاین :  هرامش 
جدننس یرادرهش  رفاسم  راب و  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502001602   50x75 cm زیاس راد  هبل  هلاس  رمع 7  اب  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6615873356 یتسپ :  دک  نارهت ،  یزکرم  لانیمرت  نافعضتسم  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33124777-087  ، 33520371-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33520370-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5815227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ ناتسا  یظافحتسا  هزوحرد  نآ  تاقلعتم  لیردراگ و  ریمعت  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000138 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/07/28 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسکات یسکات وو   سوبوتا   سوبوتا هاگتسیا   هاگتسیا ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 5151

ناتسلگ ناتسلگ ناتسا   ناتسا یظافحتسا   یظافحتسا هزوحرد   هزوحرد نآنآ   تاقلعتم   تاقلعتم وو   لیردراگ   لیردراگ ریمعت   ریمعت وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاشنامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیاس روتوم  اب  یقرب  هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003925000023 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
دازآ هقطنم  نیپساک  کرحم  داحتا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  رالبویت  لدم   4000x4500x5 mm زیاس هزیناولاگ  سنج  دیاس  روتوم  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

یلزنا
ددع 2 دادعت : 

1401/08/08 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  تسویپ  لودج  قبط  تازیهجت  تسیاب  یم  هدوب و  هناماس  رد  تکرش  تهج  افرص  هدش  تبث  یالاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714617161 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  ناتسا  بعش  هرادا  نمهب  یهار 22 هس  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38100194-083  ، 38100184-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38100185-083 :: 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

دیاس دیاس روتوم   روتوم اباب   یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 5353

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

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

زا 71 ھحفص 43 
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ریالم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دوش هعجارم  تسویپ  هب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تباب   ) ناتسراهب نادیم  یراجت  نامتخاس  یاه  هزاغم  یا  هرکرک  برد  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050026000154 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  ریالم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عبرمرتم 300 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6571718151 یتسپ :  دک  ریالم ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  ادهش  نابایخ  ریالم  - نادمه ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226061-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220143-081 :: 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

برغ دابآ  مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5815004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یچیئوساج 18 گت  راد 50 شخ  سلنتسا  لیتسا  اتنپ   ) یتراک روسناسآ  یتسش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000497 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
ددع یچیئوساج 18 گت  راد 50 شخ  سلنتسا  لیتسا  اتنپ   ) یتراک روسناسآ  یتسش  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
ددع  18 دادعت : 

1401/08/11 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه  + دشاب راد  تنامضو  درادناتسا  الاک  + الاک لیوحت  زا  سپ  هام  تخادرپ 1  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6761783139 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نامتخاس  البرک  هار  نابایخ  یاهتنا  برغ  دابآ  مالسا  برغ ،  دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3858530-0918  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: 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

یراجت یراجت نامتخاس   نامتخاس یاه   یاه هزاغم   هزاغم یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5454

یتراک یتراک روسناسآ   روسناسآ یتسش   یتسش ناونع : : ناونع 5555

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

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

زا 71 ھحفص 44 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5825461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیمکت  - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - طبترم مالقا  ریاسو  یرتم  یلیم  0/8 یدالوف هرادج  کت  یقرب  هرکرک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یمازلا  اهب  مالعتسا  مرف  یراذگرابو 

1101001521000060 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یوسوم یبتجم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم  یوسوم  یبتجم  دیس  هدنزاس  عجرم   MIS1400 لدم  6x6 m زیاس یدالوف  سنج  کیتاموتا  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا مرف  یراذگرابو  لیمکت   - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - طبترم مالقا  ریاسو  یرتم  یلیم  0/8 یدالوف هرادج  کت  یقرب  هرکرک  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  اهب 

5714615177 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32245791-044  ، 32245602-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32245603-044 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لیمکت لیمکت  - - تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   -- طبترم طبترم مالقا   مالقا ریاسو   ریاسو یرتم   یرتم یلیم   یلیم 0/80/8 یدالوف یدالوف هرادج   هرادج کتکت   یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف یراذگرابو   یراذگرابو

5656

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

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

زا 71 ھحفص 45 
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یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001186000259 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ مالعتسا  طیارش  قبط  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
فیدر  8 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روما قیرط  زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  یالاک  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  هام  راهچ  دودح  رد  هدنرب )  تکرش  هدنیامن  یریگیپ  اب  یلام ( 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: 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

ناجنماض یاتسور  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود بصن  ارجا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094907000004 زاین :  هرامش 

کارا ناتسرهش  یزکرم   شخب  ناجنماض   یرایهد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد رتم  ددع  1267 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3813755845 یتسپ :  دک  ناجنماض ،  یرایهد  - ناجنماض - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33624635-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33624635-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 5757

نیبرود نیبرود بصن   بصن وو   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001186000262 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

هاگتسد  3 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روما قیرط  زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  یالاک  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  هام  راهچ  دودح  رد  هدنرب )  تکرش  هدنیامن  یریگیپ  اب  یلام ( 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5815090 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشابیم تسویپ  اضاقت  لماک  حرش  دیرخ 3103801070- یاضاقت  - مهد هاگشیالاپ  *camera indoor&outdoor: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097684000126 زاین :  هرامش 

مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
روپ یتیتش  ایور  هدننک  هضرع  عجرم   SURVEON یتراجت مان   CAM4365 3M لدم  outdoor یفقس هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

دنوامد نارتسگ  امن  هدننک  هضرع  عجرم   INDOOR DOOME یتراجت مان   PFN-AM932 لدم یلاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 23 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا لخاد  تخاس  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 

دشاب  یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش 
.دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   19 زاف - ناگنک : لیوحت لحم 

09171703733-07731466291 نفلت : 

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466280-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

یناشن5814615 شتآ  قیرح  مالعا  هحفص 11)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

شتآ5815110 قیرح  مالعا  یتسش  قیرح -  مالعا  ریژآ   - ژراش لباق  یرتاب   - رود هار  زا  لرتنک  رابخا  گنز 
 - قیرح دض  ینیمز  قرب  لباک  قیرح -  ءافطا  لسوریآ  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  یناشن - 

متسیس لرتنک  لناپ  ریذپ -  سردآ  تباث  امد  یترارح  روتکتد  یدود - قیرح  مالعا  روتکتد 
یناشن شتآ  قیرح  مالعا 

هحفص 11) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یساسا5815219 یاهالاک  رابنا  عبرمرتم ) 18،800  ) ژارتم هب  قیرح  مالعا  متسیس  بصن  تازیهجت و 
نامرک ناتسا 

هحفص 16) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن5825373 شتآ  قیرح  مالعا  هحفص 16)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هورق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005122000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   10:00هرامش تعاس :   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5825543 :: هرازه هرازه :: 1401/08/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب تاعالطا  دورو  ودابهپ  طسوت  هدش  دیلوت  هشقن  یناسرزورب  رهش و  کالما  یزیممنینچمه  هشقن و GIS READY و  هیهت  ییاوه ،  یرادربسکع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزاسون  یزیممم و  رازفا  مرن 

ناتسدرک  ناتسا  هورق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یرادرب  هشقن  تامدخ  یاه  هفرعت  ساسا  رب  رهش  حطس  کالما  یزیمم  ییاوه و  ینیمز و  یرادرب  هشقن  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

12,000,000,000 یلام :  دروآرب 

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

نیمضت نیا   - IR650170000000105769560000 ابش هرامش  یلم و  کناب  باسح 0105769560000  هرامش  هب  روکذم  هجو  یکناب  دیسر  -1 نیمضت :  تاحیضوت 
امرفراک .دشاب  دیدمت  لباق  رگید  زور  یارب 90  هورق  یرادرهش  تساوخرد  هب  انب  هدوب و  ربتعم  اهداهنشیپ  هئارا  خیرات  زا  زور   ( 90 تدم (  یارب  لقادح  یتسیاب 

.دیامن  یمن  تخادرپ  هدنهدداهنشیپ  هب  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  دیدمت  تباب  یا  هنیزه  هنوگچیه 
11:00 تعاس : 1401/09/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدیعس دیهش  نابایخ  - جیسب نادیم   ، 6661836879 یتسپ :  دک  هورق ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دابهپ  :: 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

رهش5825543 حطس  کالما  یزیمم  ییاوه و  ینیمز و  یرادرب  هشقن  هحفص 49)یارجا  دابهپ  ( دابهپ

رهش رهش حطس   حطس کالما   کالما یزیمم   یزیمم وو   ییاوه   ییاوه وو   ینیمز   ینیمز یرادرب   یرادرب هشقن   هشقن یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6161

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 " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب 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   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814470 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  ناتسا (  ددرت  نوناق  یاهنامتخاس  یکیناکم  یقرب و  تاسیسات  صقاون  عفر  مزاول و  دیرخ  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000441 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
پمال ناماس  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  پمال  ناماس  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  پمال  ناماس  یتراجت  مان  یبابح  لدم   W 20 ناوت  E27 یباتهم  LED پمال الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ریاس 1 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یربکا یاقا   05431166363 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددرت5814470 نوناق  یاهنامتخاس  یکیناکم  یقرب و  تاسیسات  صقاون  عفر  مزاول و  دیرخ  تایلمع 
( تسویپ لیاف  قبط  ناتسا ( 

هحفص 6) ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ناتسا (  (  ناتسا ددرت   ددرت نوناق   نوناق یاهنامتخاس   یاهنامتخاس یکیناکم   یکیناکم وو   یقرب   یقرب تاسیسات   تاسیسات صقاون   صقاون عفر   عفر وو   مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 6262

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5814839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتساوخرد دنرب  اب  قیرح  دض  قرب  لباک  متیآ   2 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

مق نهآ  هار  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5825471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تبوطر دض  قیرح و  دض  بذاک  فقس  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001314000073 زاین :  هرامش 
مق نهآ  هار  لک   هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسویپ هب  - 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

رتم  48 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ههام  رثکادح 3  مق  نهآ  هار  یلام  طباوض  قبط  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمارگ  هدننک  نیمات  هدهع  رب  الاک  لقن  لمح و 

09124523431 .دوش لصاح  سامت  ینیهمرف  یاقآ  ینف  سانشراک  اب  لاوس  هنوگ  ره  تروص  رد 
.دشاب یم  یمازلا  دنربرکذ 

3718657485 یتسپ :  دک  مق ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نهآ ،  هار  نادیم  هاپس ،  نابایخ   - مق مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31622248-025  ، 36617141-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36124400-025 :: 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

یناشن5814615 شتآ  قیرح  مالعا  هحفص 11)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

قیرح قیرح دضدض   قرب   قرب لباک   لباک ناونع : : ناونع 6363

تبوطر تبوطر دضدض   وو   قیرح   قیرح دضدض   بذاک   بذاک فقس   فقس دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5814839 دض  قرب  هحفص 5)لباک  قیرح  ( قیرح

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

ینف5815048 تاصخشم  قبط  نادهاز .  شناد  هبعش  تاناما  قودنص  قیرح  ءافطا  متسیس  یارجا 
.اه تسویپ  رد  هدش  یراذگراب 

هحفص 16) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5815094 نالعاو  راتسرپ  راضحا  بصن  قرب و  هحفص 16)یشکلباک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

شتآ5815110 قیرح  مالعا  یتسش  قیرح -  مالعا  ریژآ   - ژراش لباق  یرتاب   - رود هار  زا  لرتنک  رابخا  گنز 
 - قیرح دض  ینیمز  قرب  لباک  قیرح -  ءافطا  لسوریآ  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  یناشن - 

متسیس لرتنک  لناپ  ریذپ -  سردآ  تباث  امد  یترارح  روتکتد  یدود - قیرح  مالعا  روتکتد 
یناشن شتآ  قیرح  مالعا 

هحفص 11) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یساسا5815219 یاهالاک  رابنا  عبرمرتم ) 18،800  ) ژارتم هب  قیرح  مالعا  متسیس  بصن  تازیهجت و 
نامرک ناتسا 

هحفص 16) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن5825373 شتآ  قیرح  مالعا  هحفص 16)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تبوطر5825471 دض  قیرح و  دض  بذاک  فقس  دیرخ  هحفص 5)تساوخرد  قیرح  ( قیرح

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تفن5814587 لاقتنا  زکرم  کینورتکلا  تظافح  متسیس  هحفص 6)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شتآ5815110 قیرح  مالعا  یتسش  قیرح -  مالعا  ریژآ   - ژراش لباق  یرتاب   - رود هار  زا  لرتنک  رابخا  گنز 
 - قیرح دض  ینیمز  قرب  لباک  قیرح -  ءافطا  لسوریآ  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  یناشن - 

متسیس لرتنک  لناپ  ریذپ -  سردآ  تباث  امد  یترارح  روتکتد  یدود - قیرح  مالعا  روتکتد 
یناشن شتآ  قیرح  مالعا 

هحفص 11) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " 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

هحفص 45)نیبرود5814424 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود5814464 بصن  هحفص 45)ارجا و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هحفص 45)نیبرود5814545 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5815090 رادم  هحفص 45)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمامت دیاب.دش  دهاوخ  تخادرپ  تارابتعا  صیصخت  ساسا  رب  یلام  یرادا و  لحارم  یط  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ ءاضما  رهم و  ناگدننک  تکرش  طسوت  تسویپ  تادنتسم 

1101093707000020 زاین :  هرامش 
درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نیدار یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE msa 2062 لدم هنایار  جیروتسا  نس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هنایار دربهار 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

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

تسویپ تادنتسم  یمامت  دیاب.دش  دهاوخ  تخادرپ  تارابتعا  صیصخت  ساسا  رب  یلام  یرادا و  لحارم  یط  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ ءاضما  رهم و  ناگدننک  تکرش  طسوت 

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

32274002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273150-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هنایار5814911 جیروتسا  نس  زاس  هحفص 54)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هنایار هنایار جیروتسا   جیروتسا نسنس   زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  هصقانم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/60/040 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/03هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

abfa-qom.ir :: عبنم :: 1401/08/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814664 :: هرازه هرازه :: 1401/08/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس رورس و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هواس هبعش 2  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5825595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  رد  دوجوم  هرجنپ  ندومن  دودسم  فذح /   / سانشراک قاتا  زا  رورس  قاتا  کیکفت   / قرب قاتا  زا  رورس  قاتا  کیکفت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رورس قاتا  زا  یروبع  بآ  یاه  هلول  فذح  /

1101090814000004 زاین :  هرامش 
هواس ود  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/02 زاین :  خیرات 
هواس یزکرم ،  لیوحت :  لحم 

 / اهراوید قیرح  دض  یدنب  قیاع  دوجوم / هرجنپ  ندومن  دودسم  فذح /   / سانشراک قاتا  زا  رورس  قاتا  کیکفت   / قرب قاتا  زا  رورس  قاتا  کیکفت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دحاو رورس  قاتا  یدورو  تهج  تشگنا  رثا  هارمه  تقرس ب  دض  قیرح / دض  برد  بصن  زاس /  اوه  یاه  هاگتسد  یاه  هچیرد   / هچیرد یروآ  عمج 

3915964144 یتسپ :  دک  هواس ،  هبعش 2  -24 ریبکریما یاهتنا  ریبکریما - نابایخ  هواس - ناتسرهش  - یزکرم ناتسا  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42449163-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42449800-086 :: 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

چیئوس5814664 رورس و  هحفص 54)دیرخ  رورس  ( رورس

چیئوس چیئوس وو   رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

رورس رورس قاتا   قاتا ردرد   دوجوم   دوجوم هرجنپ   هرجنپ ندومن   ندومن دودسم   دودسم فذح /  /  فذح  / / سانشراک سانشراک قاتا   قاتا زازا   رورس   رورس قاتا   قاتا کیکفت   کیکفت  / / قرب قرب قاتا   قاتا زازا   رورس   رورس قاتا   قاتا کیکفت   کیکفت ناونع : : ناونع
رورس رورس قاتا   قاتا زازا   یروبع   یروبع بآبآ   یاه   یاه هلول   هلول فذح   فذح //

6767

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

...و5814946 دادعت 10  میسیب  لانرتسکا   wifi هکبش تراک  دادعت 1 -  پات  پل  دادعت 1 -  هحفص 22)رورس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

شتآ5815110 قیرح  مالعا  یتسش  قیرح -  مالعا  ریژآ   - ژراش لباق  یرتاب   - رود هار  زا  لرتنک  رابخا  گنز 
 - قیرح دض  ینیمز  قرب  لباک  قیرح -  ءافطا  لسوریآ  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  یناشن - 

متسیس لرتنک  لناپ  ریذپ -  سردآ  تباث  امد  یترارح  روتکتد  یدود - قیرح  مالعا  روتکتد 
یناشن شتآ  قیرح  مالعا 

هحفص 11) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ندومن5825595 دودسم  فذح /   / سانشراک قاتا  زا  رورس  قاتا  کیکفت   / قرب قاتا  زا  رورس  قاتا  کیکفت 
رورس قاتا  زا  یروبع  بآ  یاه  هلول  فذح   / رورس قاتا  رد  دوجوم  هرجنپ 

هحفص 54) رورس  ( رورس

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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسچولب ناتسیس و  لباز  ع )  ) یلع نینموملاریما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5815112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AX60 همست ددع  12 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تعاس سنارودنا 4000  نغور  رتیل   60

نغور روسنس 
ددع ود  اوه  رتلیف 

دولنآ دول و  هچیرد  یقرب  ریش 
ات روتارپس 2  رتلیف 

یهایگ سیرگ 
1101093780000139 زاین :  هرامش 

لباز ع   یلع   نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
وکپوک سلطا  هدنزاس  عجرم  وکپوک  سلطا  یتراجت  مان   GA لدم اوه  روسرپمک  دربراک  تعاس  روتارپس 6000  رتلیف  نغور و  رتلیف  اوه و  رتلیف  هعومجم  الاک :  مان 

اسراپ سلطا  زاس  نژیسکا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 
تس 1 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
لباز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9861979917 یتسپ :  دک  نادهاز ،  - لباز هداج  رتمولیک 3  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32295118-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32295118-054 :: 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

رتلیف5815112 دولنآ - دول و  هچیرد  یقرب  ریش  اوه -  رتلیف  نغور - روسنس  سنارودنا - نغور   - همست
- یهایگ سیرگ  روتارپس - 

هحفص 57) روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

-- یهایگ یهایگ سیرگ   سیرگ روتارپس -  -  روتارپس رتلیف   رتلیف دولنآ - - دولنآ وو   دول   دول هچیرد   هچیرد یقرب   یقرب ریش   ریش اوه -  -  اوه رتلیف   رتلیف نغور - - نغور روسنس   روسنس سنارودنا - - سنارودنا نغور   نغور  - - همست همست ناونع : : ناونع 6868

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

NCPP-24-75 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/03هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5814533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Rexroth دنرب راشف  چیئوس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روباشین یبیکرت  لکیس  هاگورین   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

NCPP-23-73 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/03هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5815191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Kobold دنرب چیئوس  ولف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5814533Rexroth دنرب راشف  هحفص 57)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس5814664 رورس و  هحفص 54)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هدش5814932 تسویپ  ینف  تاصخشم  هب  هجوت  اب  هکبش  هحفص 22)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتراک5815004 روسناسآ  یاهمتسیسیتسش  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 43) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

RexrothRexroth دنرب   دنرب راشف   راشف چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6969

KoboldKobold  دنرب دنرب چیئوس   چیئوس ولف   ولف ناونع : : ناونع 7070

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 " ) " ) توص توص  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لانرتسکا5815075 کسید  دراه  هکبش - اتید  چیئوس  هنایار -  PCI رلرتنک هحفص 22)تراک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5815191Kobold دنرب چیئوس  هحفص 57)ولف  چیئوس  ( چیئوس

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

لانرتسکا5825387 کسید  دراه  هکبش -  اتید  چیئوس  هنایار -   PCI رلرتنک هحفص 22)تراک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هنایم دالوف  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5825570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . یتسویپ لیاف  قبط  مویکو  دیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000449 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
عطق دیلک  ای  دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/20 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

52338003-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مویکو5825570 هحفص 59)دیلک  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مویکو مویکو دیلک   دیلک ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ودشاب تسویپ  هصقانم  یمومع  طیارش  ینف و  تاصختشم  قبط  دیاب  یمالعا  تمیق  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسین لوبق  لباق  تسویپ  تاصخشم  زا  ریغ  هب  یراذگ  تمیق 

1101005427000013 زاین :  هرامش 
یرایتخبو لاحمراهچ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   Cubi/Mini PC Cubi/8GB Up to 16GB/120GB SSD/IntelHD Graphic لدم  mini pc هارمه هنایار  الاک :  مان 
سیرتام تراجت  هعسوت و 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   Pars EVO لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
ولگب هجوق  یدیرف  اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   X.VISION یتراجت مان   2020TMU لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

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

یناسر عالطا  تسویپ  رد  تاعالطا  یمامت  دینکن  تکرش  تسویپ  طیارش  نتشادن  تروص  رد  تسا  دنمشهاوخ.ددرگ  هعلاطم  امتح  اهتسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09133835132: سامت هرامش  هدیدرگ 

8817653161 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  ترادا -  عمتجم  یناقلاط -  راولب  درکرهش -  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32221563-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221601-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار روتینام   روتینام وو   سیک   سیک  -  - mini pcmini pc هارمه   هارمه هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 7272

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجیهال ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 12 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5814592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا نژیو 22  سکیا  روتینام  ددع  ود  یتسویپ و  سیل  تاصخشم  قبط  نیرگ  رتویپماک  سیک  ددع  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094050000002 زاین :  هرامش 

ناجیهال ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   Trio لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

روپ شرآ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژیو  سکیا  یتراجت  مان   XL2020AL لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
ناجیهال رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل ندومن  رهم  لیمکت و  دشاب .  ناجیهال  ناتسرهش  نالیگ  ناتسا  هزوح  رد  ناگدننک  نیمات  اموزل  تسویپ .  تسیل  تاصخشم  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک تساوخرد  یت  یا  دحاو  طسوت  هدش  یرادیرخ  مالقا  دات  موزل  هناماس و  رد  هدننک  نیمات  طسوت  هدش  رهم  روتکاف  شیپ  یراذگراب  یتسویپ و 

4413463151 یتسپ :  دک   ، 11 هچوک  - یتشهب دیهش  نابایخ   - ناجیهال ناجیهال ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42233437-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42235506-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیرگ نیرگ رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک ددع   ددع ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک بالضاف  با و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5815029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  الخ  پمپ  دلوفینم و  مویکو  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007014000921 زاین :  هرامش 

( صاخ یماهس   ) ناتسدرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  KD PAPER یتراجت مان   150x90x150 mm زیاس  BAO/DAO-EDAN لدم ینوفلس  هتسب  یدنب  هتسب  عون  یباتک  گنیروتینام  لاتف  ذغاک  الاک :  مان 

شناد رگشواک  یسدنهم  یشهوژپ  هدنزاس  عجرم  شناد  رگشواک  یسدنهم  یشهوژپ  هدننک  هضرع 
هتسب 1000 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  هارمه  هرامش  جرد  همیمض و  مالعتسا  مرف  قبط  یداهنشیپ  کرامو  هدنزاس  هناخراک  مان  هئارا   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  لیمکت  یتسویپ  مالعتسا  مرف  دقاف  تاداهنشیپ  هب  ***

6619643413 یتسپ :  دک  یتسیزهب ،  نامزاس  بنج  یلبش -  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33177664-087  ، 33285777-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33241045-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5815245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یباتک یباتک گنیروتینام   گنیروتینام لاتف   لاتف ذغاک   ذغاک الخالخ -  -  پمپ   پمپ وو   دلوفینم   دلوفینم مویکو   مویکو هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7474

رتویپماک رتویپماک متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575
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نامرک ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  یرادا  نامتخاس  ینف  یرادا و  لنسرپ  تهج  رتویپماک  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001275000179 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدارم ملاس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DVD WR لدم هنایار  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

DELL یتراجت مان   E207WFPC لدم  in 20 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
جوم اواف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   WD1002FBYS لدم  TB 1 تیفرظ  Internal کسید دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   ADATA TECHNOLOGY Co.LTD هدنزاس عجرم   ADATA یتراجت مان   SSD لدم  GB 240 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
رهشمرخ تراجت  لالب  یناگرزاب  یدیلوت 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   Power full لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
ناماس تراجت  اتمه  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   PNY یتراجت مان   RAM DDR3 1600 لدم  GB 4 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک   HEWLETT PACKARD CO هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   CPU 7520 لدم  GHz 1/86 شزادرپ تعرس  هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ناینامرف تراجت  کربلگ  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

نیپساک لحاس  نامسآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   AUSTRON یتراجت مان   E3 لدم هنایار  لماک  درب  الاک :  مان 
تس 5 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CHINA ELECTRONICS SHENZHEN COMPANY هدنزاس عجرم   VI لدم هنایار  رواپ  لماک  نف  الاک :  مان 

نطو شیدنا  ایوپ 
تس 5 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
نایناریا تراجت  راگنرز  هدننک  هضرع  عجرم   FARASOO یتراجت مان   FOM-3513RF لدم هنایار  سوام  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف هئارا  مدع  دیامن  مادقا  تمیق  هئارا  هب  تبسن  تسویپ  لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  دیاب  تمیق  هدنهد  داهنشیپ  هدوب و  هباشم  اه  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دروم اه  تمیق  هدش و  یقلت  طیارش  شریذپ  مدع  هلزنم  هب  تسویپ  هدش  لیمکت 

7614656394 یتسپ :  دک  اروشاع ،  نادیم  شبن  - روپسابع دیهش  راولب  - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31272093-034  ، 31272000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32736610-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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مق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5825318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکاف شیپ  ناریدلگ  ههام  همان 24 تنامض  اب  GDM-225LN چنیا روتینامو 22 تسویپ  تاصخشم  اب  نیرگ  سیک  ددع  15 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درگ تسویپ  تادنتسمرد  یتایلام  مان  تبثو 

1101005998000005 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

GREEN یتراجت مان  زربلا  هنایار  ایام  هدننک  هضرع  عجرم   intel i7 6950 لماک هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
سراپ شیوپ  هداد  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یعراز سامت 09127473385   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3713635338 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  ییاجر  دیهش  لپ  لباقم  یلحاس  مق خ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37722030-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37708883-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تبثو تبثو روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ ناریدلگ   ناریدلگ ههام   ههام همان  2424 همان تنامض   تنامض اباب   GDM-225LNGDM-225LN  چنیا چنیا 2222 روتینامو   روتینامو تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   نیرگ   نیرگ سیک   سیک ددع   ددع 1515 ناونع : : ناونع
درگ درگ تسویپ   تسویپ تادنتسمرد   تادنتسمرد یتایلام   یتایلام مان   مان

7676
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نامرک ناتسا  رد  تفریج  هاگشناد  - ناجونم تشادهب  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5825341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09018590503 زورتچ مناخ  اب  یگنهامه  _ تسویپ تسیل  قبط  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093871000057 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  رد  تفریج  هاگشناد  ناجونم  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دوبهب مینست  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EDAN هدنزاس عجرم   FETAL DOPPLER یتراجت مان   F9 لدم یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

نامرآ
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تروصرد -5 رابنا هب  الاک  دات  لیوحت و  زا  دعب  ههام  ود  تخادرپ  -4 روتکاف شیپ  هئارا  -3 هدوزفا شزرا  مرف  هئارا  -2 هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09018590503 زورتچ مناخ  اب  یگنهامه  -7 تسویپ تسیل  قبط  دیرخ  تساوخرد  ددرگیم 6- لاطبا  دیرخ  تساوخرد  اب  تریاغم 

7891715611 یتسپ :  دک  ناجونم ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  یریما  دمحم  میدق  سناژروا  ملعم  راولب  ناجونم ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43301166-034  ، 43301940-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43301166-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسچولب ناتسیس و  لباز  ع )  ) یلع نینموملاریما  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5825347 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ یکشزپ روتینام   روتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7777

تسا تسا ناتسرامیب   ناتسرامیب لحم   لحم ردرد   الاک   الاک لیوحت   لیوحت دریذپ   دریذپ تروص   تروص یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق تاحیضوت   تاحیضوت هعلاطم   هعلاطم زازا   سپسپ   تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 7878
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تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دریذپ تروص  یراذگ  تمیق  تاحیضوت  هعلاطم  زا  سپ 

تسا ناتسرامیب  لحم  رد  الاک  لیوحت 
1101093780000140 زاین :  هرامش 

لباز ع   یلع   نینموملاریما  ناتسرامیب  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 5 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

MASIMO CORPORATION هدنزاس عجرم   A13C211-21618 لدم یتایح  مئالع  گنیروتینام  دربراک   cm 95 زیاس  SPO2 لاسگرزب ینوکیلس  بورپ  الاک :  مان 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک 

ددع 15 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

بط یروآ  نف  هراتس  هدننک  هضرع  عجرم   FUKUDA M-E یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   cm 250 زیاس یفارگویدراکورتکلا  هاگتسد  لباک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
BEIJING RONGRUI CENTURY SCI AND هدنزاس عجرم   RNH0011A-Y لدم  cm 45-56 زیاس یکشزپ   NIBP سلبویت لاسگرزب  لول  ود  فاک  الاک :  مان 

حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TECH CO. LTD
ددع 10 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
BEIJING RONGRUI CENTURY SCI AND هدنزاس عجرم   RNC001A-Y لدم  cm 27-35 زیاس یکشزپ   NIBP سلبویت لاسگرزب  لول  کت  فاک  الاک :  مان 

حارج بط  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TECH CO. LTD
ددع 5 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
نایناریا زیهجت  ابص  هدننک  هضرع  عجرم   MAICUFF یتراجت مان  یتایح  مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  دربراک   TPU-NIBP لدم گنلش  کت  لاسگرزب  فاک  الاک :  مان 

XUZHOU MAICUFF TECHNOLOGY هدنزاس عجرم 
ددع 50 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
لباز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9861979917 یتسپ :  دک  نادهاز ،  - لباز هداج  رتمولیک 3  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32295118-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32295118-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناهفصا ناتسا  یتوکلم  دیهش  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5825441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  قبط  روتینام  هاگتسد  سیک و 10  هاگتسد  دیرخ 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004927000005 زاین :  هرامش 
یتوکلم دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

یتسویپ کرادم  قبط  روتینام  هاگتسد  سیک و 10  هاگتسد  دیرخ 8  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  18 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب   - ربتعم همانتنامض  یاراد  - هطوبرم سانشراک  دات  تیور و  زا  سپ  تخادرپ  هدننک - نیمات  اب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 031-34455243 هرامش   - روتکاف الاک و  تریاغم  مدع 

8198634576 یتسپ :  دک  هناخشوقاب ،  کراپ  یوربور  یلم  کناب  بنج  هلال  یادتبا خ  سدق  نادیم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34455243-031  ، 34451972-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34455243-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   1010 وو   سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد   88 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7979
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دزی راشفا  قداصدمحم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5825506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لارتناس هاگتسیا  رد  بصن  لباق  نژیسکا  راشفو  ولف  ، صولخ یریگ  هزادنا  تیلباقاب  رتم  یسکا  روتینام  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030733000231 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ناروانف تسیز  یسدنهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   OXYNET ONE لدم یناتسرامیب  نژیسکا  زاگ  یریگ  هزادنا  هدنهد و  رادشه  هاگتسد  الاک :  مان 

کاتسر هشیدنا  ناروانف  تسیز  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  کاتسر  هشیدنا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  irc دک اب  روتکاف  شیپ  قاصلا 

دشاب یم  دعب  هب  هام  ناتسرامیب 6  تخادرپ  طیارش 

8917945556 یتسپ :  دک  راشفا ،  ناتسرامیب  یمالسا  یروهمج  راولب  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم یسکا   یسکا روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8080
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مق ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5825561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ ظاحل  هدوزفا  شزرا  تسویپ و  تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
NUC10I5FNH-X کچوک رتویپماک   - GDM-245LN سالپ یج  روتینام  دیرخ 

1201020026000004 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  4 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
مق مق ،  لیوحت :  لحم 

37234881 ییوگخساپ 37239848 -  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3714967716 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  هاپس  هدکشناد  بنج  یتالحم  دیهش  راولب  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37221053-025  ، 37234883-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37222101-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NUC10 I5FNH-XNUC10 I5FNH-X کچوک   کچوک رتویپماک   رتویپماک  -  - GDM-245LNGDM-245LN  سالپ سالپ یجیج   روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181
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رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5825587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاچ رکش و  ودنق  تافیظنت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ادزدنگ و ....  عیام  نک -  کاپ  هشیش  ریگ - مرج  ییوشفرظ - عیام  ییوشتسد - عیام  یلور - هلابز  هسیک  هجرد 1 - گرزب  هلابز  هسیک 

1101092625000524 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 

کراهب زاریش  ییاذغ  یتشادهب و  ییایمیش و  داوم  یدنب  هتسب  هدننک  هضرع  عجرم  سونو   g 500 ینلیتا یلپ  فرظ  نیلونال  الاک :  مان 
ددع 43 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاحیضوت ) .دنیامن هئارا  ار  یلام  داهنشیپ  تسویپ  یالاک  حرش  قبط  تسیاب  یم  مرتحم  ناگدنشورف  هدوب و  هباشم  یباختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یتساوخرد

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31685611-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: 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

هنایار5814541 روتینام  سیک و   - mini pc هارمه هحفص 59)هنایار  روتینام  ( روتینام

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

نیرگ5814592 رتویپماک  سیک  ددع  ود  هحفص 59)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

یباتک5815029 گنیروتینام  لاتف  ذغاک  الخ -  پمپ  دلوفینم و  مویکو  هحفص 59)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک5815245 متسیس  هحفص 59)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

همان5825318 تنامض  اب  GDM-225LN چنیا روتینامو 22 تسویپ  تاصخشم  اب  نیرگ  سیک  ددع  15
درگ تسویپ  تادنتسمرد  یتایلام  مان  تبثو  روتکاف  شیپ  ناریدلگ  ههام  24

هحفص 59) روتینام  ( روتینام

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

یکشزپ5825341 روتینام  لاتف  هحفص 59)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

شکتسد شکتسد وراج -  -  وراج یجنفسا -  -  یجنفسا یتیت   ییوشتسد -  -  ییوشتسد ریگوب   ریگوب ییوشفرظ -  -  ییوشفرظ وو   ییوشسد   ییوشسد عیام   عیام هلابز -  -  هلابز هسیک   هسیک یاچ -  -  یاچ وو   رکش   رکش ودنق   ودنق وو   تافیظنت   تافیظنت ناونع : : ناونع
....و ....و فرصمرابکی   فرصمرابکی لاگنچ   لاگنچ وو   قشاق   قشاق روتینام -  -  روتینام هدننک   هدننک کاپ   کاپ لامتسد   لامتسد راک - - راک

8282
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

رد5825347 الاک  لیوحت  دریذپ  تروص  یراذگ  تمیق  تاحیضوت  هعلاطم  زا  سپ  تسا  هباشم  دک  ناریا 
تسا ناتسرامیب  لحم 

هحفص 59) روتینام  ( روتینام

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

یتسویپ5825441 کرادم  قبط  روتینام  هاگتسد  سیک و 10  هاگتسد  هحفص 59)دیرخ 8  روتینام  ( روتینام

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

رتم5825506 یسکا  روتینام  هحفص 59)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

5825561NUC10I5FNH-X کچوک رتویپماک   - GDM-245LN سالپ یج  روتینام  هحفص 59)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

ییوشتسد5825587 ریگوب  ییوشفرظ -  ییوشسد و  عیام  هلابز -  هسیک  یاچ -  رکش و  ودنق  تافیظنت و 
لاگنچ قشاق و  روتینام -  هدننک  کاپ  لامتسد  راک - شکتسد  وراج -  یجنفسا -  یت  - 

....و فرصمرابکی 

هحفص 59) روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زادرپ5814720 نما  یرازفا  مرن  تکرش  لوصحم  شیوداپ  سوریو  هحفص 7)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یسکات5814749 سناژآ  ناونع  رازفا  مرن  هتسب  یهد -  سیورس  تهج  ینفلت  یسکات  اب  دادرارق  دقع 
ینفلت

هحفص 7) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نانکراک5814895 درکلمع  یبایزرا  رازفا  مرن  هحفص 7)یحارط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رهش5825543 حطس  کالما  یزیمم  ییاوه و  ینیمز و  یرادرب  هشقن  هحفص 49)یارجا  دابهپ  ( دابهپ

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

5825561NUC10I5FNH-X کچوک رتویپماک   - GDM-245LN سالپ یج  روتینام  هحفص 59)دیرخ  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دیاس5814485 روتوم  اب  یقرب  یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 43) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هباشم5825461 دک  ناریا  زا  - طبترم مالقا  ریاسو  یرتم  یلیم  0/8 یدالوف هرادج  کت  یقرب  هرکرک  دیرخ 
.دشاب یم  یمازلا  اهب  مالعتسا  مرف  یراذگرابو  لیمکت   - تسا هدش  هدافتسا 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 43) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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