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

( یهگآ دادعت 14  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 9  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 17

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 17

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 23

140 1140 1 رهم   رهم   3030 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   150هکس ,240 , 000150 ,240 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   89,45089,450مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   140هکس ,470 , 000140 ,470 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس209,500209,500رالد سیئوس کنارف   330کنارف ,400330 ,400

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 81هکس ,500 , 00081 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   241رالد , 2 00241 ,2 ناتسبرع00 ناتسبرع لایر   87,52087,520لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 51هکس ,500 , 00051 ,500 , وروی000 ژورن324,000324,000وروی ژورن نورک   31نورک ,40031 ,400

رایع رایع   1818 یالط   13,566یالط , 00013,566 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   371دنوپ , 910371 , نپاژ910 نپاژ نینی   دصکی   223,600223,600دصکی

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
((3939))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((9393))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 15  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 35

( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 39

( یهگآ دادعت 21  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 44

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 57

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 57

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 63

( یهگآ دادعت 10  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 65

( 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 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

( یهگآ دادعت 2  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

( یهگآ دادعت 0  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیتاموتا یاه  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

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

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

( یهگآ دادعت 12  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

( 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  • 77

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 77

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

( یهگآ دادعت 7  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

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

( یهگآ دادعت 11  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 5  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) لاووئدیو  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم هبنشودعبنم زور  حبص   9  - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تراپ درایلیم  دادعت 16  هب  کمایپ  لاسرا  تفایرد و  سیورس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر  دیرخ 200/000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  208/000/000/000 نیمضت : 

کی یفنم  هقبط  کالپ 2584 ، کنو ، نادیم  زا  رت  ناپ  جع ،)  ) رصعیلو نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5836510 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تراپ درایلیم  دادعت 16  هب  کمایپ  لاسرا  تفایرد و  سیورس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   200/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  208/000/000/000 نیمضت : 

یسانشراک هورگ  مجنپ ، هقبط  نارگراک ، هافر  کناب  نامتخاس  اه ، کالپ  سراپ  ناتسرامیب  یورایور  ترواشک ، راولب  نارهت ،  :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تراپ تراپ درایلیم   درایلیم   1616 دادعت   دادعت هبهب   کمایپ   کمایپ لاسرا   لاسرا وو   تفایرد   تفایرد سیورس   سیورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

تراپ تراپ درایلیم   درایلیم   1616 دادعت   دادعت هبهب   کمایپ   کمایپ لاسرا   لاسرا وو   تفایرد   تفایرد سیورس   سیورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22
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تیالو دادما  هنسحلا  ضرق  قودنص  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/04 :: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش یلا 1401/8/10  زا 1401/7/26  دانسا  لیوحت  تفایرد و   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا 15 تعاس 9 

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

5836513 :: هرازه هرازه :: 1401/08/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

firepower تازیهجت دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ود  ) یهگآ نیا  جرد  پاچ و  هنیزه  یکناب -  همان  تنامض  لایر  نویلیم  دصناپ  درایلیم و  جنپ  نیمضت  ربتعم -  ییاسانش  تراک  یبتک -  همان  یفرعم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  تفایرد  هصقانم  ناگدنرب  اب  هدنرب  زا  تیون )

دادما هنسحلا  ضرق  قودنص  موس  هقبط  هر ،)  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  نامتخاس  اهرگالپ ، یرکشل  دیهش  هارگرزب  یادتبا  یدازآ ، نادیم  نارهت ، یناشن   :: سردآ سردآ
ینابیتشپ تاکرادت و  هرادا  تیالو ،

02123902777 :: نفلت :: sqev.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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/29هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم هبنشعبنم جنپ  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836670 :: هرازه هرازه کرادمدکدک   دانسا و  لیوحت  نایاپ  زا  سپ  هام  کی  رثکادح   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

qrcode شور هب  ناتخرد  یبوک  کالپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یسمش  هام  لقادح 2   : اه تمیق  رابتعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  900/000/000 نیمضت : 

یناسنا  هیامرس  هعسوت  یزیر و  همانرب  تنواعم  ناهفصا -  یرادرهش   :: سردآ سردآ
تسارح دحاو  اواف  - نامزاس  هدیپس -  تسب  نب  یادتبا  هناخ -  هنیئآ  راولب 

:: نفلت :: isfahan.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

firepowerfirepower  تازیهجت تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

QRCodeQRCode شور   شور هبهب   ناتخرد   ناتخرد یبوک   یبوک کالپ   کالپ ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 103 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rpqzscukysh9z?user=37505&ntc=5836513
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5836513?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5lnywqgcaqc22?user=37505&ntc=5836670
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5836670?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


کالما دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هناسر رصع   :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836678 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور  حبص  تعاس 9   - 1401/08/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام  ناتسا  یتبث  یاهدحاو  یتبث  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ  متسیس  داجیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  24/936/800/000 دروارب :

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/750/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناردنزام ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: سردآ سردآ

01123362201-011322256842 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یزکرم  همیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004635000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836710 :: هرازه هرازه :: 1401/08/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکسرپسک  یتینما  یاه  هناماس  شزومآ  ینابیتشپ و  یدنب ، رکیپ  بصن ، سنسیال ، دیرخ  هب  طوبرم  روما  یراذگاو  یارب  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 

یکسرپسک یتینما  یاه  هناماس  شزومآ  ینابیتشپ و  یدنب ، رکیپ  بصن ، سنسیال ، دیرخ  هب  طوبرم  روما  یراذگاو  یارب  راکنامیپ  باختنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   3,000,000,000 نیمضت :  غلبم 
16:00 تعاس : 1401/11/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 2 میرم  نابایخ  شبن  الدنام ،  نوسلن  نابایخ  نارهت ،   ، 1967764111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتبث یتبث یاهدحاو   یاهدحاو یتبث   یتبث یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ متسیس   متسیس داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 55

یکسرپسک یکسرپسک یتینما   یتینما یاه   یاه هناماس   هناماس شزومآ   شزومآ وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یدنب ، ، یدنب رکیپ   رکیپ بصن ، ، بصن سنسیال ، ، سنسیال دیرخ   دیرخ هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 66
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ناردنزام ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/7/30  دانسا  تفایرد   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نیما  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837432 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/08/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  زکرم  زج  هب  ناردنزام  ناتسا  یتبث  یاهدحاو  یتبث  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ  متسیس  داجیا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 34.936.800.000 

اه تکرش  یکناب -  همان  تنامض  ای  یزکرم  یلم  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  دقن  هجو  زیراو  لایر  هدرپس 1.750.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب تاعالطا  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  هبتر 4  کیتامروفنا و  یاروش  زا  ینابیتشپ  دیرگ و  یاراد  لقادح  یتسیاب 

لوا  هقبط  لک  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ
نارادساپ راولب  یراس  امرفراک  یناشن  هرادا  سردآ 

01133356842 - 01133362301 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  همیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401-6/ب یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش خروم  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لداعت  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 16  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837538 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  کی  زور  تعاس 10   - 1401/08/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یروهمج یزکرم  همیب  یارب  یکسرپسک  یتینما  یاه  هناماس  شزومآ  ینابیتشپ و  یدنبرکیپ ، بصن ، سنسیال ، دیرخ  هب  طوبرم  روما  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا یمالسا 

تیریدم زکرم  زا  ییاهن " هطقن  زا  تظفاحم  / رازفادب دض  تالوصحم   " تیلاعف عوضوم  اب  ینف  هزوح  رد  هناورپ  یاراد  هک  تیحالص  بحاص  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
موینیتالپ لقادح  یگدنیامن  حطس   " و تاعالطا " لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما   " هنیمز رد  روشک  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  ات 4  هبتر 1  یروهمج ، تسایر  اتفا  یدربهار 

هصقانم هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  هنیزه  یکناب -  ربتعم  همان  تنامض  ای  دقن  هجو  تروص  هب  لایر  نیمضت 3.000.000.000  غلبم  دنشاب -  یم  یکسرپسک " تکرش  زا 
.دوب دهاوخ 

تالماعم نویسیمک  هناخریبد  مجنپ ، هقبط  همیب ، جرب  میرم ، نابایخ  شبن  الدنام ، نوسلن  نابایخ  لیوحت :  :: سردآ سردآ

24551588 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.centinsur.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

یتبث یتبث یاهدحاو   یاهدحاو یتبث   یتبث یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ متسیس   متسیس داجیا   داجیا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 77

همیب همیب یارب   یارب یکسرپسک   یکسرپسک یتینما   یتینما یاه   یاه هناماس   هناماس شزومآ   شزومآ وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یدنبرکیپ ، ، یدنبرکیپ بصن ، ، بصن سنسیال ، ، سنسیال دیرخ   دیرخ هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
یزکرم یزکرم

88

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

یا هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

183/1401/15 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش  - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم یوار   :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Edge هاگتسد هاگتسد Banqit و 360  لماش 740  زادرپدوخ  هاگتسد  یرازفا 1420  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس تدم 2  هب  هعطق  نیمأت  اب  روشک  رسارس  رد  هبوصنم   Sigma 320 و

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هریاد ینابیتشپ -  نیمأت و  لک  هرادا  مشش -  هقبط  کالپ 54 -  نابایخ 33 - شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت -  : سردآ : رازگ هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
تاصقانم

35911531 - 35911530 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تبث5836372 هناماس  یرادهگن 20  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 17)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتسپدک5836644 کالپ  بصن  تخاس و  یجنس  تحص  یناسر  زورب  هحفص 17)تایلمع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تکرش5836656 رد  دوجوم  یاه  نیبرود  ریواصت  یزاس  هریخذ  هناماس  هحفص 23)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

طسوتم5836923 تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 17)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نیبرود5837228 یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
هتسبرادم

هحفص 23) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

وو   BanqitBanqit هاگتسد   هاگتسد   740740 لماش   لماش زادرپدوخ   زادرپدوخ هاگتسد   هاگتسد   14201420 یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن سیورس   سیورس یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
S igmaSigma  320320 وو     EdgeEdge هاگتسد   هاگتسد   360360

99
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نایوگدنت دیهش  یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اب ماوت  یا  هلحرم  کی  لوا  تبون  یمومع  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   تبون
یفیک یبایزرا 

1401/07/30 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/661 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم تعاس 12  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836641 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10:30   - 1401/08/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 - هام ارجا 12  تدم  - PET2 دحا یواتلد و  لرتنک  متسیس  ءاقترا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب ربتعم  همان  تنامض  ای  یزیراو  شیف  تروص  هب  لایر   3/000/000/000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینابیتشپ  یرادا و  تیاس  یداصتقا ، هژیو  هقطنم  هر ،)  ) ینیمخ ماما  ردنب   :: سردآ سردآ
تالماعم  نویسیمک  یداهنشیپ : تاکاپ  لیوحت  - 

تالماعم نویسیمک  ییاشگزاب :

061521 - 72782 :: نفلت :: https://tender.stpc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هعسوت رصع   :: عبنم :: 1401/08/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836738 :: هرازه هرازه :: 1401/08/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش  یریوصت  شیاپ  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش هام  تدم 18  لایر  دروارب 64/367/750/000  غلبم 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 3/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اتفا زوجم  هارمه  هب  تاطابترا  هتشر  رد  یزیر  همانرب  تنواعم  تیحالص  همانیهاوگ  ای  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  تیحالص  هبتر  لقادح 

اهنامیپ روما  هرادا  مود  هقبط  یزکرم  یرادرهش  یرادرهش  نادیم  رهشوب   :: سردآ سردآ

مانتبثرتفد 88969737- سامت 02141934 - زکرم  - 077333340571 :: نفلت نفلت
85193768

Www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PET2PET2 دحاو   دحاو یواتلد   یواتلد لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع 1010

یرهش یرهش یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یاهنیبرود   یاهنیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1
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( ور نب   ) وردوخ تعنص  هعسوت  ناینب  یزاسوردوخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش نیا  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  هناماس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ورنب تکرش  ینامرک ، نابایخ  شناد ، کرهش  یادتبا  جرک ، میدق  هداج  رتمولیک 15  نارهت ، یزکرم : رتفد  سردآ   :: سردآ سردآ

یلخاد 653  02166282657 :: نفلت :: saipahonra.comنفلت 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

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

یا هلحرمود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

9900050-48 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم خرومعبنم تعاس 13   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم   HIMA متسیس تاعطق  ددع   15 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تاکرادت هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir سردآ هب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا 

الاک عبانم  یسررب  دیرخ و  دحاو  الاک  روما  تاکرادت و  رجفلاو  نامتخاس  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک  یتعنص  هیحان  زاوها   :: سردآ سردآ

02141934  - 32252449-061 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

سکف 06134167610 دات   061032249806 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

HIMAHIMA  متسیس متسیس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 1313
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 ت ک آ ج / / 031 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/7/20هرامش تعاس 8  زا  دانسا  تفایرد   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 14 یلا 

عورش  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیتوا نامرف  متسیس  تاودا  ددع  عومجم 110  رد  ملق  دیرخ 5  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک روما  تاکرادت و  هرادا  / یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  تفن -  راولب  هیدیما -  ناتسرهش  ناتسزوخ -  ناتسا  : سردآ : رازگ هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ

زکرم یلخاد 23170  نفلت 06152622273  سکفلت 06152620897   :: نفلت نفلت
85193768 مان 88969737 - تبثرتفد   02141934 سامت

setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

06152622683 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001048000033 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837342 :: هرازه هرازه :: 1401/08/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوکعم  یسدنهم  یروآون و  زکرم  زیهجت  تهج   CMM هاگتسد دیرخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نانمس  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

همانساسا راکب –  هدامآ  یراهظادوخ  مرف  تیحالص و  یلخاد ، هدننک  دیلوت  یاه  تکرش  یرادرب ،  هرهب  هناورپ  تسیاب  یم  هدننک  دیلوت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
.دنیامن یراذگراب  داتس  هناماس  رد  مظنم  روطب  ار  دوخ  یداصتقا  دک  ، تارغت تامیمصت ، سیسأت ، یهگآ  تکرش – 

لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:30 تعاس : 1401/11/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نانمس ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  درادناتسا ، نادیم  نانمس ،  ، 3515983611 یتسپ :  دک  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیتوا سیتوا نامرف   نامرف متسیس   متسیس تاودا   تاودا ددع   ددع   1 101 10 عومجم   عومجم ردرد   ملق   ملق   55 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

سوکعم سوکعم یسدنهم   یسدنهم وو   یروآون   یروآون زکرم   زکرم زیهجت   زیهجت تهج   تهج   CMMCMM  هاگتسد هاگتسد دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1515
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401  / :: 029/ت ک آ ج یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش خیرات 1401/07/20  حبص  تعاس 8:00  زا   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات تعاس 14:00 

ناسارخ  :: عبنم خیراتعبنم تعاس 14:00  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاچرس کیلوردیه  یاه  لنپ  تاعطق  ددع  عومجم 47  رد  ملق  دیرخ 8  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

:06152622683 و سکف الاک  روما  تاکرادت و  هرادا  یراجاغآ  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - تفن راولب  هیدیما -  ناتسرهش  ناتسزوخ -  ناتسا  : سردآ  :: سردآ سردآ
یلخاد 23170  06152622273: نفلت :06152620897 و  سکفلت

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 02141934 و  زکرم   :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

06152620897 سکفلت  06152622683 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م  / 1401 / 012 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5836665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگ طسوت  روانش  فقس  نزخم  قیرح 27  یافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،   ، یحارط یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 - راک ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  روشک و  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  زاگ  تفن و  هبتر 1  ربتعم  تیحالص  همانیهاوگ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهنامیپ یقوقح و  روما  قاتا 122 - یتشهب – دیهش  نامتخاس  نارهت - تفن  شیالاپ  تکرش  رهش ، رقاب  هب  هدیسرن  مق ، میدق  هداج  یادتبا  نارهت ، سردآ   :: سردآ سردآ

(43034  ) یلخاد  55901021-51 :: نفلت :: www.torc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

(43009  ) هیدات  55209296 :: 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

یهاچرس یهاچرس کیلوردیه   کیلوردیه یاه   یاه لنپ   لنپ تاعطق   تاعطق ددع   ددع عومجم  4747   عومجم ردرد   ملق   ملق   88 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

روانش روانش فقس   فقس نزخم   نزخم قیرح  2727   قیرح یافطا   یافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ  ، ، یحارط یحارط ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 103 ھحفص 13 
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رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  کی  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/7 م ن - 12 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش خروم 1401/7/27  یهگآ  جرد  خیرات  زا   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 17

زورما بونج   :: عبنم تعاس 17عبنم  - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837528 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/08/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات ردانب  رهشوب و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  تاجن  دادما و  قیرح و  ءافطا  ینمیا  تامدخ  هئارا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 625.651.401.104 

هام هژورپ 12  تدم 

همانیهاوگ نتشاد  یزکرم -  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  زیراو  شیف  ای  لایر  غلبم 18.513.028.022  هب  یکناب  همان  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اه ینواعت  یتامدخ و  یاهتکرش  تیحالص  یهاوگ  نتشاد  یعامتجا - هافر  راک و  نواعت  ترازو  طسوت  هدش  رداص  ربتعم  ینمیا  تیحالص 

رازگ  هصقانم  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ
رازگ  هصقانم  سردآ  هب  یزکرم  نامتخاس  لحم  ییاشگزاب 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  : رازگ هصقانم  هاگتسد  سردآ 

07731667002 - 33322051 - 7 :: نفلت :: setadiran.ir info@bpmo.irنفلت تیاسبو تیاسبو

31666700 - 6500 :: 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

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 0249/01/م م یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/10/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837700 :: هرازه هرازه داهنشیپ 1401/10/11دکدک   رابتعا  خیرات   - 1401/10/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هروک  هناخ  هبملت  هوانگ و  دیدج  ههار  دنچ  با  نزخم  ثادحا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 307182409492  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یدرونایرد یدرونایرد وو   ردانب   ردانب لکلک   هرادا   هرادا تاجن   تاجن وو   دادما   دادما وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا ینمیا   ینمیا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1818

ههار ههار دنچ   دنچ بآبآ   نزخم   نزخم ثادحا   ثادحا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 103 ھحفص 14 
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زربلا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005462000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836279 :: هرازه هرازه :: 1401/08/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( UPS) یرارطضا قرب  قرب و  ، نفلت ، یا هنایار  هکبش  یارجا  یشک و  لباک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

(UPS) یرارطضا قرب  قرب و  ، نفلت ، یا هنایار  هکبش  یارجا  یشک و  لباک  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

19:00 تعاس : 1401/11/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زربلا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   - مود یالیو  ناقهد  بنج  - یتشهب دیهش  -خ  جرک  ، 3139883678 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401  / ج ص / 184 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشکیهرامش زور   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نایناریا رهپس   :: عبنم هبنشکیعبنم زور   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگدورف زاورپ  ییویدار  طابترا  رویسنارت  هاگتسد  ملق   1 دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هللا -  هکلف  ناراسچگ -   :: سردآ سردآ

مان تبث  رتفد  :: 074-31921130-32224411و 02141934  نفلت نفلت
:02185193768و 88969737

www.setadiran.ir :: 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

یرارطضا یرارطضا قرب   قرب وو   قرب   قرب ،، نفلت نفلت ،، یایا هنایار   هنایار هکبش   هکبش یارجا   یارجا وو   یشک   یشک لباک   لباک یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2020

هاگدورف هاگدورف زاورپ   زاورپ ییویدار   ییویدار طابترا   طابترا رویسنارت   رویسنارت هاگتسد   هاگتسد ملق   ملق   11 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

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

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/ جآ :: 030/ت ک  یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش خیرات 1401/07/20  حبص  تعاس 8:00  ز   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات تعاس 14:00 

ادرف لسن   :: عبنم 14عبنم تعاسات  - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش هب  کنارتویدار ) هکبش  یکدی  تازیهجت  ددع  عومجم 9  رد  ملق   6 دیرخ  ) یمومع هصقانم  یرازگرب  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  ( 2001093728000169)

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک روما  تاکرادت و  هرادا  / یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  تفن -  راولب  هیدیما -  ناتسرهش  ناتسزوخ -  ناتسا  : سردآ : رازگ هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ

سامت 02141934- زکرم  یلخاد 23170 -   06152622273 :: نفلت نفلت
85193768-88969737

www.setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

06152620897-06152622683 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

فلا  - 169-7-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجنز یادص   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دور هنیزب   ) رادیق دور  نیرز  یرتسگداد  رهم و  نکسم  حرط  یرون  یسم و  یدنبلصفم  یشکلباک و  یئارجا  تایلمع  ماجنا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناجنز هقطنم  تارباخم  تاکرادت  ینابیتشپ و  هرادا   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.zanjan.tci.ir www.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تبث5836372 هناماس  یرادهگن 20  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 17)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هناماس5836710 شزومآ  ینابیتشپ و  یدنب ، رکیپ  بصن ، سنسیال ، دیرخ  هب  طوبرم  روما  یراذگاو 
یکسرپسک یتینما  یاه 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

کنارتویدار کنارتویدار هکبش   هکبش یکدی   یکدی تازیهجت   تازیهجت ددع   ددع   99 عومجم   عومجم ردرد   ملق   ملق   66 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 2222

یرون یرون وو   یسم   یسم یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک یئارجا   یئارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 103 ھحفص 16 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

طسوتم5836923 تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 17)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نیبرود5837228 یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
هتسبرادم

هحفص 23) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هناماس5837538 شزومآ  ینابیتشپ و  یدنبرکیپ ، بصن ، سنسیال ، دیرخ  هب  طوبرم  روما  یراذگاو 
یزکرم همیب  یارب  یکسرپسک  یتینما  یاه 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/127 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 8  زا   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836942 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/08/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص رگشیامن  هاگتسد  دادعت 75  ینابیتشپ  یتناراگ و  یزادنا ، هار  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

غلبم هب  نایرتشم  یداع  کچ  زا  ریغ  یکناب  نیب  / یکناب کچ  هئارا  ای  و  تلم ) کناب  زا  ریغ   ) یکناب هصقانم  رد  تکرش  طرش  دیق و  نودب  همانتنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تخادرپ لباق   ) زیراو 14011750010135146 هسانش  هب  هرامش 2024013595  هب  ماج  یراج  باسح  هب  قوف  غلبم  یدقن  زیراو  شیف  ای  لایر   2.812.500.000

هسانش 14011750010135285 اب  هرامش 2024010265  ماج  یراج  باسح  هب  لایر  غلبم 1.000.000 زیراو  شیف  همانیفرعم و  هئارا  تلم -) کناب  بعش  هیلکرد 
تلم کناب  بعش  هیلکرد  تخادرپ  لباق 

اهدادرارق تالماعم و  هرادا  مشش -  هقبط  هرامش 380 -  نامتخاس  تفن - ترازو  نامتخاس  لباقم  یناقلاط -  نابایخ  نارهت –  : کرادم تفایرد  سردآ   :: سردآ سردآ

64821180  - 64821050 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتعنص یتعنص رگشیامن   رگشیامن هاگتسد   هاگتسد   7575 دادعت   دادعت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یتناراگ   یتناراگ یزادنا ، ، یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 103 ھحفص 17 
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نارهت یرادرهش  هب  هتسباو  نارهت  کیفارت  لرتنک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

21-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 16   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاجمریغ تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یرادهگن 20  یزادنا و  هار  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   8/000/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هکبش هتشر  کی  هبتر  لقادح  ای  هژیو  یاه  متسیس  هتشر  کی  هبتر  لقادح  ای  هژیو  یاه  متسیس  هتشر  کی  هبتر  لقادح  ای  ینابیتشپ  تامدخ  هتشر  هبتر 1  لقادح 

هیاپ  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  هئارا و  هتشر  ود  هبتر  لقادح  ای  یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد 
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   5000/000 دیرخ : 

کیفارت لرتنک  تکرش  هدوب و  گنیکراپ  هلال ، کراپ  یلامش  علض  یوربور  یمطاف ، رتکد  دیهش  نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ

ای 030 89186  88974891 :: نفلت :: trafficcontrol.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هقطنم 20  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/30 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5836421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  دروارب 10.831.171.710  یحاون 2 و 3 و 5  یهارگرزب  یرهش و  رباعم  یکیفارت  تازیهجت  اهولبات -  تمرم  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 25.067.782.800  هقطنم  حطس  رد  تالحم  هعسوت  هژورپ  لماک و  نابایخ  رد  یرهش  رباعم  یشک  طخ 

هام ماجنا 12  تدم 

لایر  هدرپس 542.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1.254.000.000

تراک یاراد  نارهت و  یرادرهش  رد  یراک  دازا  تیفرظ  زین  هجدوب و  همانرب و  نامزاس  زا  جنپ  هیاپ  لقادح  اب  یربارت  هار و  هتسر  رد  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد 
راک نواعت و  ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  نارهت و  یرادرهش  ناگدننک  نیمات  تمدخ و  ناگدنهد  هئارا  هناماس  زا  ربتعم  یکینورتکلا 

:: سردآ سردآ

841617 :: نفلت :: http://business.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تبث تبث هناماس   هناماس   2 020 یرادهگن   یرادهگن وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2525

یرهش یرهش رباعم   رباعم یشک   یشک طخطخ   یهارگرزب -  -  یهارگرزب وو   یرهش   یرهش رباعم   رباعم یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت اهولبات -  -  اهولبات تمرم   تمرم وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 103 ھحفص 18 
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رهش دالوف  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093426000022 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836644 :: هرازه هرازه :: 1401/08/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهم ) نکسم   ) رهش دالوف  هیحان 2  رد  یتسپ  دک  یاه  کالپ  بصن  تخاس و  یجنس  تحص  یناسر  زورب  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  رهشدالوف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهم ) نکسم   ) رهش دالوف  هیحان 2  رد  یتسپ  دک  کالپ  بصن  تخاس و  یجنس  تحص  یناسر  زورب  تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
19,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   950,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1401/09/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رهش دالوف  یرادرهش   ، 8491843499 یتسپ :  دک  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  هبنشجنپ 1401/7/28  تعاس 10  زا   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنشراهچ  11

داصتقا فده و   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عراوش  رباعم و  رد  عقاو  یگدننار  ییامنهار و  مئالع  یکیفارت ،  فرعم ؛  یماسا  یاه  ولبات  هیاپ  مچرپ و  غارچ ،  هیاپ  یزیما  گنر  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  هیاپ 16.247.125.440  غلبم 

یسمش هام  دادرارق 12  تدم 

هیاپ 5 لقادح  هینبا  هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسپدک یتسپدک کالپ   کالپ بصن   بصن وو   تخاس   تخاس یجنس   یجنس تحص   تحص یناسر   یناسر زورب   زورب تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2727

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار مئالع   مئالع یکیفارت ،  ،  یکیفارت فرعم ؛  ؛  فرعم یماسا   یماسا یاه   یاه ولبات   ولبات هیاپ   هیاپ وو   مچرپ   مچرپ غارچ ،  ،  غارچ هیاپ   هیاپ یزیما   یزیما گنر   گنر هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2828

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

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

2001095005000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836676 :: هرازه هرازه :: 1401/08/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حطس یاهعطاقت   - یهدنامرف غارچ  هب  زهجم  یاهعطاقت  حالصا  نز و  کمشچ  یهدنامرف و  غارچ  هب  اهعطاقت  زیهجت  یارب  زاین  دروم  تازیهجت  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سدقم .  دهشم  رهش 

یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
 - یهدنامرف غارچ  هب  زهجم  یاهعطاقت  حالصا  نز و  کمشچ  یهدنامرف و  غارچ  هب  اهعطاقت  زیهجت  یارب  زاین  دروم  تازیهجت  بصن  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

سدقم .  دهشم  رهش  حطس  یاهعطاقت 
21,180,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,059,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هناخریبد  لیوحت  هصقانم  تاکاپ  ییاشگزاب  زا  لبق  تسیاب  یم  هصقانم  رد  تکرش  همانتنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1401/11/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کیفارت لقن  لمح و  تنواعم  نامتخاس  مالسا ،  نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم ،  ، 9166997631 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
.دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   ، فکمه هقبط  دهشم ،  یرادرهش 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون  دیدمت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیا رد  تکرش  تهج  ربتعم ، یاه  تکرش  هیلک  زا  طسوتم  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، صوصخ  رد  ناراکنامیپ  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دروآ یم  لمعب  توعد  ناوخارف 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یاهدادرارق روما  هقبط ،  هلال ، یتاقبط  گنیکراپ  هلال ، کراپ  ةتاحیضوت  یلامش  علض  یوربور  یمطاف ، رتکد  دیهش  نابایخ  نارهت ، : دانسا تفایرد  لحم   . :: سردآ سردآ
لرتنک تکرش 

89186030-88972891 :: نفلت :: trafficcontrol.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهدنامرف یهدنامرف غارچ   غارچ هبهب   زهجم   زهجم یاهعطاقت   یاهعطاقت حالصا   حالصا وو   نزنز   کمشچ   کمشچ وو   یهدنامرف   یهدنامرف غارچ   غارچ هبهب   اهعطاقت   اهعطاقت زیهجت   زیهجت یارب   یارب زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن ناونع : : ناونع 2929

طسوتم طسوتم تعرس   تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 103 ھحفص 20 
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ناسارخ نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

10-37-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 14هرامش  - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837107 :: هرازه هرازه تعاسات 14دکدک    - 1401/08/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 5/20*5/20 ینتب سکاب  تس  لمح 4  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 35/000/000/000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.setadiran.ir- http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دیدجت لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش یلا  زا 1401/7/30  دانسا  تفایرد   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

یناریا هعسوت   :: عبنم خرومعبنم  13:30 تعاس :   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837181 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14:30   - 1401/08/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هریغ یکیفارت و  مئالع  اهولبات و  ریمعت ، تیاده  یاهولبات  لیبق  زا  یکیفارت  تازیهجت  مئالع و  یزاسزاب  تازیهجت و  تخاس  تهج  تالآ  نهآ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر رابتعا 100.000.000.000 

ای در  رد  یرادرهش  دشاب -  یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  یکناب -  همان  تنامض  ای  یدقن  تروص  هب  لایر   500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق 

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  تاطابترا  ای  کیتامروفنا  هبتر  یاراد  تسیاب  یم  نایضاقتم 

رایرهش یرادرهش  نمهب  هنایاپ 22  بنج  زامن  نادیم  رایرهش  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

5/205/20 ** 5/205/20 ینتب ینتب سکاب   سکاب تستس   لمح  44   لمح وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   مئالع   مئالع یزاسزاب   یزاسزاب وو   تازیهجت   تازیهجت تخاس   تخاس تهج   تهج تالآ   تالآ نهآ   نهآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3232

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

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

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

2001001423000264 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837365 :: هرازه هرازه :: 1401/08/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 1401/31/280( لوا تبون   ) هطوبرم هرهم  چیپ و  لماک  تس  هارمه  هب  یلدوت  ریگ و  هبرض  لیردراگ ، یرتم  هیاپ 1/5 لیوحت  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

 1401/31/280( لوا تبون   ) هطوبرم هرهم  چیپ و  لماک  تس  هارمه  هب  یلدوت  ریگ و  هبرض  لیردراگ ، یرتم  هیاپ 1/5 لیوحت  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
20,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
17:00 تعاس : 1401/11/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هناسفا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837718 :: هرازه هرازه 10دکدک   تعاس  - 1401/08/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش  تفایزاب  یرپس  زاین  دروم  تاقلعتم  هیاپ و  دیرخ  هدوسرف و  یاه  یرپس  تفایزاب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروارب 52.446.000.000 

لایر  نیمضت 2.623.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
حالصیذ عجارم  زا  ربتعم  تیحالص  یهاوگ 

یگدیسر نامیپ و  لک  هرادا  سراف -  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم  راولوب  زاریش   :: سردآ سردآ

27313131 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرهش5836738 یریوصت  شیاپ  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 9)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هطوبرم هطوبرم هرهم   هرهم وو   چیپ   چیپ لماک   لماک تستس   هارمه   هارمه هبهب   یلدوت   یلدوت وو   ریگ   ریگ هبرض   هبرض لیردراگ ، ، لیردراگ یرتم   یرتم 1/51/5 هیاپ   هیاپ لیوحت   لیوحت وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3333

هدش هدش تفایزاب   تفایزاب یرپس   یرپس زاین   زاین دروم   دروم تاقلعتم   تاقلعتم وو   هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ وو   هدوسرف   هدوسرف یاه   یاه یرپس   یرپس تفایزاب   تفایزاب ناونع : : ناونع 3434

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دیمح اقآ  هعلق  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001097817000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836282 :: هرازه هرازه :: 1401/08/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنزاش  ناتسرهش  دیمح  اقا  هعلق  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

یتینما  یاه  متسیس  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
3,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 1,600,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   150,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/11/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دیمح اقآ  هعلق  یاتسور   ، 3861814714 یتسپ :  دک  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا هکرابم  دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یاهلحرمود هدننک  نیمات  ییاسانش  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

49-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم ات  رثکادح   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکرابم دالوف  تکرش  رد  دوجوم  یاه  نیبرود  ریواصت  یزاس  هریخذ  هناماس  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دحاو فکمه  یزکرم ط  نامتخاس  هکرابم  دالوف  تکرش  هکرابم  یتسپ 161  قودنص  ناهفصا  یبرغ  بونج  یرتمولیک   CD : 75 بلاق رد  کرادم  لاسرا   :: سردآ سردآ
هعسوت یاهدادرارق 

ینیدباع  03152733094 :: نفلت :: www.msc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 3535

تکرش تکرش ردرد   دوجوم   دوجوم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ریواصت   ریواصت یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ هناماس   هناماس هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3636

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

مود تبون  هدش  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم تعاس 14عبنم ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.GEG.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تبث5836372 هناماس  یرادهگن 20  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 17)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرهش5836738 یریوصت  شیاپ  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 9)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یریوصت5836746 تراظن  هناماس  تازیهجت  هحفص 9)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه متسیس   متسیس یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 3737

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب لحارم  هیلک  دادرارق  سیون  شیپ  رد  جردنم  دافم  قبط  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  سیفآ  زودنیو و  سنسیال  ددع  دیرخ 25  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت 021-645725645 نفلت.دریذپ  تروص  یگنهامه 

1101001017000517 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   MICROSOFT یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف  درادناتسا  هخسن 2016  رورس  زودنیو  لماع  متسیس  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هنایار ناسمد  یسدنهم 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راولب کرادم  لاسرا  سردآ  دشاب  یم  فذح  هلزنم  هب  تسویپ  کرادم  لاسرا  مدع  دوش  لاسرا  هناماس  نایاپ  زا  دعب  تعاس  رثکادح 24  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 75358221 نفلت  دیرخ  زیهجت و  هریاد  مود  یقرش پ8 ط  ناغمرا  رایدنفسا  زا  رتالاب  اقیرفآ 

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

75358221-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیفآ سیفآ وو   زودنیو   زودنیو سنسیال   سنسیال ددع   ددع   2525 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

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

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

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

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

5836657 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارش  قبط  نیون  یاه  یروانفوه  تخاس  ریزءاقتراو  کینورتکلا  یرادرهش  هعسوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000167 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1210-PHD-16064 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5836754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

JOVIAN سنسیال نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیون نیون یاه   یاه یروانفوه   یروانفوه تخاس   تخاس ریزءاقتراو   ریزءاقتراو کینورتکلا   کینورتکلا یرادرهش   یرادرهش هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 3939

JOVIANJOVIAN  سنسیال سنسیال نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نکسم نیمز و  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5836817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادهگن ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرازفامرن یاهسیورس  هکبش و  یطابترا ، تخاسریز 

1101001000000029 زاین :  هرامش 
نکسم نیمز و  یلم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسویپ حرش  هب  یرازفامرن  یاهسیورس  یرادهگن  ینابیتشپ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تمیق  داهنشیپ  یرازگراب 

1994643313 یتسپ :  دک  پ56 ،  نکسم -  کناب  بنج  یماظتنا -  یورین  هارراهچ  یمادخ - نابایخ  کنو  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88782132-021  ، 88870023-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88782133-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ تفایرد و  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000084 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1519733111 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  یزکرم  نامتخاس  اقیرفآ  راولب  یادتبا  نیتناژرآ  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55128420-021  ، 55127388-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرازفامرن یرازفامرن یاهسیورس   یاهسیورس وو   هکبش   هکبش یطابترا ، ، یطابترا تخاسریز   تخاسریز یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4141

تخادرپ تخادرپ وو   تفایرد   تفایرد هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یئاجر دیهش  قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

RPGM-967-1272 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/08/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسکی یارب   Proxy License Enterprise Guard Sophos UTM XG230 هخسن سوفوس  لاوریاف  سنسیال  دیدمت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5836859 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا یسیون  هخسن  هناماس  یراد  هگن  ینابیتشپ و  هعسوت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000295 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کینورتکلا یسیون  هخسن  هناماس  یراد  هگن  ینابیتشپ و  هعسوت ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  هب  عاجرا 

7134814336 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  رمحا - لاله  بنج  دنز - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122705-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Proxy License Enterprise Guard Sophos UTM XG230Proxy License Enterprise Guard Sophos UTM XG230 هخسن   هخسن سوفوس   سوفوس لاوریاف   لاوریاف سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 4343

کینورتکلا کینورتکلا یسیون   یسیون هخسن   هخسن هناماس   هناماس یراد   یراد هگن   هگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هعسوت ،  ،  هعسوت ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم   :: 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

5836886 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش اب  قباطم  ًاقیقد  هربراک -   edr ) - 130 هارمه هب   ESET PROTECT Essential on-prem - 3year سوریو (  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یصاصتخا 

1201004246000145 زاین :  هرامش 
ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 

تسویپ یصاصتخا  طیارش  اب  قباطم  ًاقیقد  هربراک -   edr ) - 130 هارمه هب   ESET PROTECT Essential on-prem - 3year سوریو (  یتنآ  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

غالبجواس رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  یلخاد 215  اب  زاین  تروص  رد  تسیمازلا -  یمسر  روتکاف  ندوب  اراد  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناریا ،  یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم  شواک   کرهش  شواک  راولب  نیوزق  جرک  نابوتا  رتمولیک 9  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3365164776

32106000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32106000-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( edredr  هارمه هارمه هبهب     ESET PROTECT Essential on-prem -  3yearESET PROTECT Essential on-prem -  3year سوریو (  (  سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 4545

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

پراو سیآ  رازفا  مرن  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001120000041 زاین :  هرامش 

ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لاس 2 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ... ( سوریو و یتنآ  لوژام  مپسا ،  یتنآ  لوژام  رورس ،  لیمیا  رازفا  مرن  لماش  ناربراک 20000 (  دادعت  یارب  هلاسود  سنسیال  هرود  دیدمت  (1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربراک دادعت 150  هب  کنیس  ویتکا  لوژام  دیدمت  (2

1467863433 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  ناشخرد  شبن  یلامش  کمالف  نابایخ  کناویا  راولب  ( برغ  ) سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96881828-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

پراو پراو سیآ   سیآ رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ هب  هناماس  لاقتناو 50 یدربراک  یاه  همانرب  لاوریاف  یربهار  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000253 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  رف 22166414  نیتم  دیرخ : سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

1995614318 یتسپ :  دک  مج ،  ماج  نابایخ  جع - ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22166414-021  ، 22166062-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نآنآ هبهب   هناماس   هناماس 5050 لاقتناو   لاقتناو یدربراک   یدربراک یاه   یاه همانرب   همانرب لاوریاف   لاوریاف یربهار   یربهار وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4747

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  سامت  زکرم  هژورپ  یراپس  نورب  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000313 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39903858 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سامت سامت زکرم   زکرم هژورپ   هژورپ یراپس   یراپس نورب   نورب تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4848
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روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5837161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش قبط  دادرارق و  میظنت  اب  هنایار  اتمه  یصاصتخا  یاه  متسیس  یلام و  یرادا ، هزوح  یمومع  یاه  متسیس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101003002000601 زاین :  هرامش 
روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

هبساحم یعامتجا  نیمأت  یاه  هنیزه  باستحا  اب  اه ،  تمیق  تسا  یضتقم  اذل  دشاب  یم  داد  رارق  داقعنا  هب  طونم  راک  نیا  یارجا  هکیئاجنآ  زا   .÷ :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ مالعا  و 

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  نامزاس  داتس  - نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  بنج  - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابآ تداعس  نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1981969961

24589261-021  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حرش حرش قبط   قبط وو   دادرارق   دادرارق میظنت   میظنت اباب   هنایار   هنایار اتمه   اتمه یصاصتخا   یصاصتخا یاه   یاه متسیس   متسیس وو   یلام   یلام یرادا ، ، یرادا هزوح   هزوح یمومع   یمومع یاه   یاه متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ

4949
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ناکوب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5837232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- یتسویپ طیارش  مالعتسا و  قبط  سوریو  یتنآ  دیدمت  تهج  راکنامیپ  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092725000205 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  ناکوب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
انرب هکبش  ناریدم  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون   ESET سوریو یتنآ  ناونع   DVD یتینما رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

ناکوب رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- یتسویپ طیارش  مالعتسا و  قبط  سوریو  یتنآ  دیدمت  تهج  راکنامیپ  هب  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5951867963 یتسپ :  دک  ناکوب ،  یرادرهش  نامتخاس  بالقنا  نابایخ  ناکوب ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46222800-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46222800-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاجم یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هکبش  تینما  یمومع و  تینما  سالک  یرازگرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091785000079 زاین :  هرامش 

یزاجم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن لصاح  سامت  یجاتسا  سدنهم  یلخاد 321  هرامش 87700004  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587656811 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  هچوک 1  زارفا ،  رس  خ  یتشهب ،  دیهش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88504052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88504052-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

-- یتسویپ یتسویپ طیارش   طیارش وو   مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ دیدمت   دیدمت تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 5050

هکبش هکبش تینما   تینما وو   یمومع   یمومع تینما   تینما سالک   سالک یرازگرب   یرازگرب ناونع : : ناونع 5151
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هاگورین5836949 یاه  نیبروت   Fire Fighting& Alarm Fire متسیس ندش  لاعفریغ  لکشم  هحفص 35)عفر  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هواس ناتسرهش  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5836593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناخروتوم نزخم و  لرتنک  دنمشوه  یرتم  هلت  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094605000041 زاین :  هرامش 

هواس ناتسرهش  بالضاف  بآ و  هدننک :  رازگرب 
ناریا تارباخم  لرتنک و  یاه  متسیس  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم   SELTA یتراجت مان   STCE/RTU لدم یتارباخم  رود  هار  هنایاپ  الاک :  مان 

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

هواس رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یرایهد  دقاف  تارابتعا  لحم  زا  یدقن و  تروصب  تخادرپ 

یلخاد 382 ییوگخساپ 08642227007  هرامش 
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  یزادنا  هار  بصن و  لمح و  هنیزه 

3914816143 یتسپ :  دک  رنهاب ،  نابایخ  یادتبا  یتشهب  دیهش  راولب  هواس ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42227006-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42220721-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناخروتوم هناخروتوم وو   نزخم   نزخم لرتنک   لرتنک دنمشوه   دنمشوه یرتم   یرتم هلت   هلت هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 5252
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بونج نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بوک 2592 ریز  نیبرود  لماک  یزادنا  هار  بیاعم و  عفر  ) هزیناکم تالآ  نیشام  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001251000057 زاین :  هرامش 
بونج نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133894891 یتسپ :  دک  بونج ،  نهآ  هار  لک  هرادا  (- نهآ هار  ) ترجه نادیم  - هیناما زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33332280-061  ، 33335035-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33335054-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یبونج ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5836812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس یرادرب  هرهب  ینابیتشپ و  تامدخ  هعطق و  نیمات  اب  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  ماجنا  اهب  مالعتسا  مود  هلحرم  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تکرح لاح  رد  نیزوت 

1101003599000042 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/05 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دنیامن یراذگراب  زاجم  ءاضما  رهم و  هب  ار  یتساوخرد  دانسا  هیلک  تسیاب  یم  ناگدنهد  داهنشیپ   ) دادرارق اهب و  مالعتسا  دانسا  ساسارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9717833115 یتسپ :  دک  یرافغ 25 ،  شبن  یرافغ  راولب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32342137-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32342070-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( بوکریز بوکریز نیبرود   نیبرود لماک   لماک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بیاعم   بیاعم عفر   عفر )) هزیناکم هزیناکم تالآ   تالآ نیشام   نیشام ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 5353

تکرح تکرح لاح   لاح ردرد   نیزوت   نیزوت هناماس   هناماس یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ وو   هعطق   هعطق نیمات   نیمات اباب   یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52457298 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/10هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/08/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ولو لرتنک  تهج  نارداب  یطخ  ردنلیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  یزاگ  زکرمتم  هاگورین  یاه  نیبروت   Fire Fighting& Alarm Fire متسیس ندش  لاعفریغ  لکشم  عفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005401 زاین :  هرامش 

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

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31312940-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولو ولو لرتنک   لرتنک تهج   تهج نارداب   نارداب یطخ   یطخ ردنلیس   ردنلیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

هاگورین هاگورین یاه   یاه نیبروت   نیبروت   Fire Fighting& Alarm Fire Fighting& Alarm FireFire متسیس   متسیس ندش   ندش لاعفریغ   لاعفریغ لکشم   لکشم عفر   عفر ناونع : : ناونع 5656

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  حرش  قباطم  گولانا  یدورو  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000327 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SIEMENS هدنزاس عجرم   FUM CARD 280 لدم  PLC متسیس یلرتنک  یجورخ و  یدورو و  تراک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1879943393 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  هاگورین -  هداج  زا  دعب  نیطسلف -  راولب  رهش - رقاب  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج سراپ  یزاگ  عمتجم  موس  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5837567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(Generator Control Panel(ELIN تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000211 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
کایراس هدننک  هضرع  عجرم   CONTROL PANEL یتراجت مان  جیپ  متسیس  دربراک   DBTW05-2 لدم یزلف  لنپ  الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاداهنشیپ هدوب و  هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  هیولسع  رد  یبونج  سراپ  کی ) زاف  یزکرم ( رابنا  ات  الاک  لمح  هنیزه  تیلوئسم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( .ددرگ یراذگراب  الاک  زا  سکع  ای  تیش  اتید  .دندرگ ( یراذگراب  هناگادج  تروصب  تساوخرد و  حرش  ساسارب  یتسیاب  یلام  ینف و 

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

31315038-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PLCPLC  متسیس متسیس یلرتنک   یلرتنک وو   یجورخ   یجورخ وو   یدورو   یدورو تراک   تراک ناونع : : ناونع 5757

یزلف یزلف لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 5858

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

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

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

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

5837661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تظافح و  لرتنک ، متسیس  یزادنا  هار  بیع و  عفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مود هاگشیالاپ  راخب  نیبروت  گنیروتینام 

1101097224000101 زاین :  هرامش 
مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/12 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7539131111 یتسپ :  دک  قاتا 118 ،  تیریدم  نامتخاس  مود  هاگشیالاپ  زاف 2 و 3  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31313000-077  ، 31313509-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325440-077 :: 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   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مود مود هاگشیالاپ   هاگشیالاپ راخب   راخب نیبروت   نیبروت گنیروتینام   گنیروتینام وو   تظافح   تظافح لرتنک ، ، لرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بیع   بیع عفر   عفر ناونع : : ناونع 5959

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

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

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

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

5836365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

flame scanner تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001015 زاین :  هرامش 

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

ددع 24 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

flame scannerflame scanner ناونع : : ناونع 6060

یزاگ یزاگ فارگوتامورک   فارگوتامورک هعطق   هعطق زاسراکشآ   زاسراکشآ - - LEDLED  پمال پمال -- یزاگ یزاگ یمرج   یمرج فارگوتامورک   فارگوتامورک ناونع : : ناونع 6161
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یهاگشیامزآ تالآرازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
AGILENT TECHNOLOGIES دنرب :

1101001034004092 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

امزآ زیهجت  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   AGILENT TECHNOLOGIES هدنزاس عجرم  لدم 5975  یزاگ  یمرج  فارگوتامورک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
امزآ زیهجت  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   AGILENT TECHNOLOGIES هدنزاس عجرم  لدم 1200  الاب  ییاراک  اب  عیام  فارگوتامورک  الاک :  مان 

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

امزآ زیهجت  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   AGILENT TECHNOLOGIES هدنزاس عجرم  لدم 6540  عیام  یمرج  فارگوتامورک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
امزآ زیهجت  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   AGILENT TECHNOLOGIES هدنزاس عجرم  لدم 7890  یزاگ  فارگوتامورک  الاک :  مان 

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

هدنزاس روشک   KINGBRIGHT AGILENT TECHNOLOGIES هدنزاس عجرم   KPT-3216SGC/HSMH-C150 لدم  mW 105 زبس  LED پمال الاک :  مان 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات 

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

AGILENT TECHNOLOGIES هدنزاس عجرم   AGILENT TECHNOLOGIES یتراجت مان   FID-7890B لدم یزاگ  فارگوتامورک  هعطق  زاسراکشآ  الاک :  مان 
درب یپ  یهاگشیامزآ  هتفرشیپ  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ات لمح  هنیزه  .دشاب  یمن  یسررب  لباق  یلام  / ینف کرادم  دقاف  تاداهنشیپ  .ددرگ  هئارا  تسویپ  یاضاقت  حرش  ساسا  رب  یلام  / ینف تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ دیق  یلام  / ینف تاداهنشیپ  رد  افطل  دشاب ، یم  تساوخرد 0110254  هرامش  .دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هیولسع  سراپ  زاگ  تفن و  تکرش  برد 

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

83768220-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5836844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

gas detector-max xt ll تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004094 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رس یتآ  هدننک  هضرع  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   BW هدنزاس عجرم   BW-Max XT لدم زاگ  صیخشت  روتکتد  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

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

gas detector-max xt ll :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاحیضوت

دشاب یم  تسویپب  یلیمکت  تاصخشم 
دشابیم هباشم  دکناریا 

( هیارکشیپ  ) دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  تکرش  نیا  رابنا  ات  لمح  هیارک 
* تسیمازلا یلام  ینف و  داهنشیپ  ندومن  تسویپ 

0150175 اضاقت : هرامش 

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

83768172-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ صیخشت   صیخشت روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 6262
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یوضر ناسارخ  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش و هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا  تسویپ  تاصخشم  قبط  دادما  هتیمک  رورس  قاتا  قیرح  مالعا  افطا و  حرط  یزاس  هدایپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدنشورف  اب  لمح  هنیزه 

1101004757000037 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  هر   ینیمخ   ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف گنهامه  لدکاپ  سدنهم  نفلت 09155000145  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9133949351 یتسپ :  دک  سردم 12 ،  سردم -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32239010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32239027-051 :: 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

یروانف یملع و  تنواعم  یروهمج  تسایر  داهن   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5837007 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروضح دیدزاب  رد  یمالعا  تساوخرد  قباطم  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  ددجم  یارجا  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا تسویپ  طیارش  تیاعر 

1101003174000115 زاین :  هرامش 
یروانف یملع و  تنواعم  یروهمج  تسایر  داهن  هدننک :  رازگرب 

یصصخت یحارط  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

83535-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا وو   افطا   افطا حرط   حرط یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 6363

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش تیاعر   تیاعر یروضح   یروضح دیدزاب   دیدزاب ردرد   یمالعا   یمالعا تساوخرد   تساوخرد قباطم   قباطم قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس ددجم   ددجم یارجا   یارجا وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع
.تسیمازلا .تسیمازلا

6464
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نالیگ هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشر تفن  رابنا  روانش  فقس  یرتیل  نویلیم  لهچ  هرامش 107  نزخم  هدننک  کنخ  زاس و  فک  متسیس  دروآرب  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092142000014 زاین :  هرامش 

نالیگ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
طوبرم ینف  یاههرواشم  یسدنهم و  یرامعم و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  همیمض  تاحیضوت  گرب  رد  هدش  هراشا  دراوم  هیلک  تیاعر  هئارا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4165763499 یتسپ :  دک  راسلگ ،  ناتسرامیب  بنج  نابایخ 142 - شبن  - راسلگ نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32115068-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32116924-013 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/02هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5837578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

detector 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگورین5836949 یاه  نیبروت   Fire Fighting& Alarm Fire متسیس ندش  لاعفریغ  لکشم  هحفص 35)عفر  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   2121 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نزخم نزخم هدننک   هدننک کنخ   کنخ وو   زاس   زاس فکفک   متسیس   متسیس دروآرب   دروآرب وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 6565

detectordetector ناونع : : ناونع 6666

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

5836292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن نودب  یتسویپ  مالعتسا  طیارش و  قبط  هیمورا  ناداتسا  هبعش  قرب  هکبش و  یشک  میس  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003656000012 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناریا رد  هدوزفا  شزرا  تایلام  نودب  ار  تسویپ  متیآ  یارب 38  تمیق  لک  عمج  / یمازلا هناماس  رد  نآ  یراذگراب  مالعتسا و  مرف  یراذگراب  لیمکت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تیریدم  سانشراک  طسوت  یلاسرا  هنومن  دات  هب  طونم  دیرخ  هدنشورف و  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  دامن  جرد  یراتساوخ  دک 

5715675434 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  بعش  تیریدم  هدکشناد   هار  راهچ  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458524-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33458524-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1216-1401-2993 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-08-18هرامش عورش 28-07-1401  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5836737 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش مالقا  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش تازیهجت  رتویپماک و  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبعش هبعش قرب   قرب وو   هکبش   هکبش یشک   یشک میس   میس مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767

هکبش هکبش مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6868

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1215-1401-2990 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتات 1401-08-18هرامش خیرات 28-07-1401 زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5836739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش مالقا  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هکبش تازیهجت  رتویپماک و  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

simatender.ir :: عبنم :: 1401/08/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش مالقا  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6969

هکبش هکبش مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7070

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1217-1401-2995 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5836749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش مالقا  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1213-PHD-16050 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5836750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش مالقا  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7171

هکبش هکبش مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7272

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VHF ییویدار هکبش  زا  هعسوت  ینابیتشپ و  یرادهگن ، ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003740000129 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

مالعتسا 1 دادعت : 
1401/10/26 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5615813531 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  هار  سیلپ  هاگرارق  یوربور  - یرادا کرهش  - ناسانشراک لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33743808-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33743802-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسلگ

ناتسلگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VHFVHF  ییویدار ییویدار هکبش   هکبش زازا   هعسوت   هعسوت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یرادهگن ، ، یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 7373

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474
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هکبش تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091154000022 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TRB-3507 لدم  cm 40 عافترا  35x57 cm داعبا تینوی  یراوید 7  کر  الاک :  مان 

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

نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   CRS 326 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
یریوصت یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   CANARE هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CANARE یتراجت مان   DV 24 لدم یزلف  سنج  لنپ  چپ  روتکناک  الاک :  مان 

شورس
ددع 4 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
عمتجم یمالسا  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  ناجنسفر  یتعنص  عمتجم  یتراجت  مان  نتراک   g 10 لدم  m 305 لوط  FTP رادلیوف  CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 

ناجنسفر یتعنص 
نتراک 2 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
روشک . RAIKA CO هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   cAP lite - RBcAPL-2nD لدم  GHz 2/5 سناکرف میس  یب  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

اکیار زادرپ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس 
هاگتسد 16 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
تاطابترا تخات  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   GLC-SX-MM لدم هنایار  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

نژاپ
ددع 2 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگ رابو  ددرگ  تیاعر  تامازلاو  دوش  یراذگ  راب  هاگشورف  اضماو  رهم  هارمه  هب  روتکاف  شیپ  ددرگ  هعلاطم  تسا  تسویپ  تساوخرد  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگ  راب  هناماس  رد  لک  غلبم.ددرگ  یم  فذح  تروص  نیا  ریغ  رددوش 

4918936316 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  ناکریه -  راولب  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32139865-017  ، 32430310-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32420100-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  / دشاب هناماسرد  هدش  یراذگراب  تسیل  قباطم  /HPI هداتسیا کر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090062000059 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  مب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نیرز تراجت  سگرن  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان  لدم 10642  هداتسیا  کر  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

مب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مب یرادرهش  رابنا  هب  لیوحت  زا  دعب  هجو  تخادرپ  دوش /  تبث  تسویپ  تسیل  قبط  لک  غلبم  تمیق  / تسیمازلا هناماسرد  روتکاف  شیپ  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رابنا دات  زادعب  هام  یلا 3 نامز 2 تدمرد 

7661771966 یتسپ :  دک  مب ،  یرادرهش   - یرادا تیاس  ییاجر  دیهش  راولب  - مب مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44345211-034  ، 44345214-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44345212-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HPIHPI هداتسیا   هداتسیا کرکر   ناونع : : ناونع 7575

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5836950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دات هب  زاین.یتکرش  ریغ  یلصا  یتناراگ  امتح  امتح.یتسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت  لماک و  تاصخشم.هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیوحت زا  سپ  هتفه  ود  هیوست  .IT دحاو

1101090614000981 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یدیزیاب دنمام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560G-24PS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

هتفه ود  هیوست  .IT دحاو دات  هب  زاین.یتکرش  ریغ  یلصا  یتناراگ  امتح  امتح.یتسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت  لماک و  تاصخشم.هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیوحت زا  سپ 

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192709-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  یا  هقطنم  بآ   :: 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 11 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836968 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادمه ناتسا  حطس  یاه  هنایار  هیلک  هکبش و  یزادنا  هار  ینابیتشپ و  یرادهگن  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001308000020 زاین :  هرامش 

نادمه یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6515914481 یتسپ :  دک  نادمه ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  همیب  نادیم  هب  هدیسرن  داهج  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32671390-081  ، 38220737-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38220225-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دات دات هبهب   زاین.یتکرش   زاین.یتکرش ریغ   ریغ یلصا   یلصا یتناراگ   یتناراگ امتح   امتح امتح.یتسویپ   امتح.یتسویپ لیاف   لیاف ردرد   تاحیضوت   تاحیضوت وو   لماک   لماک تاصخشم.هباشم   تاصخشم.هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
لیوحت لیوحت زازا   سپسپ   هتفه   هتفه ودود   هیوست   هیوست .. ITIT دحاو دحاو

7676

نادمه نادمه ناتسا   ناتسا حطس   حطس یاه   یاه هنایار   هنایار هیلک   هیلک وو   هکبش   هکبش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 7777
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ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5836989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هپت  تفه  شوش و  بعش  هنایار  یلحم  هکبش  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050179000014 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  هدننک  نیمات  تساوخرد  لاطبا  بجوم  یعامتجا  نیمات  نامزاس  زایندروم  کرادم  یراذگراب  لاسرا و  مدع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هناماس  رد  دانساو  کرادم  هیلک  ندومن  روهمم 

6134994439 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  رگراک  نادیم  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340709-061  ، 33721330-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340705-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسزوخ ناتسا   ناتسا یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات نامزاس   نامزاس هپت   هپت تفه   تفه وو   شوش   شوش بعش   بعش هنایار   هنایار یلحم   یلحم هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7878
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5837016 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج مزاول  چیئوس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000485 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   AF621A لدم هکبش   KVM چیئوس الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

دنهس کینورتکلا  ایلیا  هدننک  هضرع  عجرم   CAB-STACK-3M لدم اتید  جیئوس  هعطق  لباک  الاک :  مان 
ددع 35 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
iRACK Powered by TIAM یتراجت مان   TCD-716i لدم  IP لوژام بصن  تیلباق  تروپ و LCD 17 in و  چیئوس 16   KVM اب لیر  ود  لوسنک  هنایاپ  الاک :  مان 

داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریا  را   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشدهاوخن هدادرثا  بیترت  طورشم  صقان و  تاداهنشیپ  هب 

.دشابیم یمازلا  هدش  هئارا  تمیق  یسررب  تهج  شورف  روتکاف  شیپ  قاصلا 

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

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبناج یبناج مزاول   مزاول وو   چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7979
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نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5837111 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  -  GRP2612P لدم میرتسا  دنارگ  IP نفلت هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001007 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیمیترآ تراجت  نابات  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  لاشرام  یتراجت  مان  نتراک   ME-304 لدم یگناخ  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  -  GRP2612P لدم میرتسا  دنارگ  IP نفلت هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم همیمض  هک  یتسویپ  کرادم  هب  دوش  عوجر  الاک  دادعتو  مالقا  تاصخشمواضاقت  لماک  حرش  -2

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

43221632-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5837122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09166159103 ولناخانیم :  یاقآ  ینف  سانشراک  تسویپ  لیاف  قباطم   PCM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105002062 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یروانف دربراک  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  تنویرآ  یتراجت  مان   AR-FS8P1 لدم تروپ  یرون 8  ربیف  هب  نفلت  رسکلپ  یتلام  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  قبط  دیرخ  دشابیم .  روتکاف  لاسرا  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  باسح 30  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب تفن  ترازو   ( AVL دیئات (  دروم  تسیل  رد  تسیابیم  هدننک  نیمات 

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

32177206-061  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میرتسا میرتسا دنارگ   دنارگ IPIP نفلت   نفلت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8080

یرون یرون ربیف   ربیف هبهب   نفلت   نفلت رسکلپ   رسکلپ یتلام   یتلام ناونع : : ناونع 8181
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف  ثاریم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

سراف 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

5837473 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرشب  تنرتنیا  دناب  یانهپ  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003108000236 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیسکا ایرآ  تباث  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  دودحمان  مجح   MB 310-1 دناب یانهپ  یلخاد  تنرتنیا  سیورس  الاک :  مان 

تیاباگم 1 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دراوم مامت  نیمات  .دشاب  یم  هدقعنم  دادرارق  ساسا  رب  اهتخادرپ  .دامن  یراذگ  تمیق  سپس  هعلاطم و  ار  تسویپ  تسیل  طیارش  مامت  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا تسویپ  تساوخرد  رد  دوجوم 

7153744715 یتسپ :  دک  تلیضف ،  ورتم  هاگتسیا  یوربور  - سردم راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32244069-0711  ، 37274011-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37274011-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا  - 175-7-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناجنز یادص   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رببآ 3) رهبا 9 و  بالقنا  یاتید  هکبش   ) هطوبرم یاهرتیلپسا  اب  اتید  یتروپ  لانیمرت 140  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.zanjan.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرشب   حرشب تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 8282

هطوبرم هطوبرم یاهرتیلپسا   یاهرتیلپسا اباب   اتید   اتید یتروپ   یتروپ   140140 لانیمرت   لانیمرت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383
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دهشم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

26610757 :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5837785 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10:30   - 1401/08/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

(colocation  ) زاین دروم  دناب  یانهپ  رواپ و  تازیهجت ، یاضف  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

providers 5 یناسر عالطا  یاه  هکبش  تامدخ  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -   1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  ملعم 1 ، شبن  ملعم ، راولب  دهشم ، هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

05131296708 نفلت :   05131296649 ینف : سانشراک  نفلت   :: نفلت :: Vendor.mashhad.ir ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیون5836657 یاه  یروانفوه  تخاس  ریزءاقتراو  کینورتکلا  یرادرهش  هحفص 24)هعسوت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفامرن5836817 یاهسیورس  هکبش و  یطابترا ، تخاسریز  یرادهگن  هحفص 24)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5837750 تینما  یمومع و  تینما  سالک  هحفص 24)یرازگرب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( colocationcolocation  ) ) زاین زاین دروم   دروم دناب   دناب یانهپ   یانهپ وو   رواپ   رواپ تازیهجت ، ، تازیهجت یاضف   یاضف نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 8484
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5837159 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرب رفاسم  لانیمرت  یتعنص  نویزولت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000072 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناسارخ ناروآ  شناد  یشزومآ  یژولونکت  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   M80 لدم  in 80 زیاس  IR یسمل روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31666700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرب یرب رفاسم   رفاسم لانیمرت   لانیمرت یتعنص   یتعنص نویزولت   نویزولت ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  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   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5836407 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم عافترا 1  رتم  لوط 2  حلسم  ریغ  ینتب  یسرج  وین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002105 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرش نامیس  یاه  هدروآرف  تکرش  یدنب  هتسب  دقاف   cm 80 عافترا  300x110 cm داعبا حلسم  ریغ   B پیت یسرجوین  لودج  الاک :  مان 

ددع 36 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیولوا رد  رهشوب  رد  ناگدنش  ورف  الاک 2- لاسرا  دات و  زا  سپ  هام  تخادرپ 2  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33553731-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها هقطنم 2  یرادرهش   :: 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 19 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها یرادرهش  هس  هقطنم  رد  یئزج  ود  گنر  اب  یکیفارت  شوقن  هدایپ و  رباع  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096213000021 زاین :  هرامش 

زاوها هقطنم 3  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا مزال  یاه  یگنهامه  تهج  هارمه  هرامش  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا یعامتجا  هافر  نواعت و  راک ، ترازو  زا  هیدات  هئارا 

.دشابیم تسویپ  هژورپ  دانسا 

6178615789 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  تلم  یوک  لایناد  یوربور  ینامیلس  رادرس  راولب  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34486130-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34486131-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم   11 عافترا   عافترا رتم   رتم   22 لوط   لوط حلسم   حلسم ریغ   ریغ ینتب   ینتب یسرجوین   یسرجوین ناونع : : ناونع 8686

زاوها زاوها یرادرهش   یرادرهش هسهس   هقطنم   هقطنم ردرد   یئزج   یئزج ودود   گنر   گنر اباب   یکیفارت   یکیفارت شوقن   شوقن وو   هدایپ   هدایپ رباع   رباع یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امرفراک طسوت  لمح  یناتسمز -  کمن  نش  هیهت  تهج   6 هسام 2 -  نت  دیرخ 3978  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030144000039 زاین :  هرامش 

روباشین ناتسرهش  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دور فشک  نش  رازه  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ینت  یدنب  هتسب  دقاف   mm 6-2 یدنب هناد  هتسکش  هسام  الاک :  مان 

نت 3978 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هسام نش و  یاهتکرش  اب  تیولوا  دوش  یم  ماجنا  یرادهار  تالا  نیشام  طسوت  لمح  دشابیم و  ییوش  نش  لحم  رد  لیوحت  هکنیا  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  روباشین  ناتسرهش 

9314891164 یتسپ :  دک  هشیدنا ،  کرهش  بنج  راوزبس -  روباشین  یدنبرمک  راولب  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42612772-051  ، 42610771-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42610037-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امرفراک امرفراک طسوت   طسوت لمح   لمح یناتسمز -  -  یناتسمز کمن   کمن نشنش   هیهت   هیهت تهج   تهج   66  -  - 22 هسام   هسام نتنت     39783978 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق داهنشیپ  تهج   2221800b01970001 یالاک دک  زا   ) تسویپ تاصخشم  حرشب  رواپ  هارمهب  نیال  ود  ناوخ  کالپ  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هدافتسا 

1101001326000034 زاین :  هرامش 
ینیمخ ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هداج نارجات  هدننک  هضرع  عجرم  مشیربا  هداج  نارجات  هدنزاس  عجرم  اکیفارت  یتراجت  مان   TRAF10001 لدم جنس  تعرس  هرامش  صیخشت  نیبرود  الاک :  مان 
مشیربا

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  روتکاف  شیپ  الاک  دک   2221800b01970001 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 159 ،  قودنص  - یزکرم نامتخاس  - ینیمخ ماما  یردنب  عمتجم  - ینیمخ ماما  ردنب  - ناتسزوخ رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6357173691

52282104-061  ، 52282110-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52282101-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رواپ رواپ هارمهب   هارمهب نیال   نیال ودود   ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8989

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5837141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ قبط   ) ییانشور یزاس  ریز  داجیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000232 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا دیدزاب  زا  دعب  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یچراگیس یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  عون  زا  قیقد  عالطا  تهج 

09152154090  : سامت هرامش 
دشاب یم  هدنرب  هدننک  نیمات  اب  الاک  لاسرا  یبناج و  یاه  هنیزه 

تامدخ الاک و  دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ قبط   قبط  ) ) ییانشور ییانشور یزاس   یزاس ریز   ریز داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 9090

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5837231 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسدرک ناتسا  یلامش  یاهناتسرهش  یعرف  یلصا و  یاهروحم  لیردراگ  یرادهگن  بصن و  مالعتسا  لوا  هلحرم  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001173000089 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسدرک ناتسا  یلامش  یاهناتسرهش  یعرف  یلصا و  یاهروحم  لیردراگ  یرادهگن  بصن و  مالعتسا  لوا  هلحرم  دیدجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617615693 یتسپ :  دک  رفولین ،  هچوک  شبن  فیرعت - دیهش  خ   - نارادساپ خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33228761-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232750-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5837489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسدرک ناتسا  یبونج  یاهناتسرهش  یعرف  یلصا و  یاهروحم  لیردراگ  یرادهگن  بصن و  مالعتسا  لوا  هلحرم  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001173000090 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناتسدرک ناتسا  یبونج  یاهناتسرهش  یعرف  یلصا و  یاهروحم  لیردراگ  یرادهگن  بصن و  مالعتسا  لوا  هلحرم  دیدجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6617615693 یتسپ :  دک  رفولین ،  هچوک  شبن  فیرعت - دیهش  خ   - نارادساپ خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33228761-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33232750-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسدرک ناتسدرک ناتسا   ناتسا یلامش   یلامش یاهناتسرهش   یاهناتسرهش یعرف   یعرف وو   یلصا   یلصا یاهروحم   یاهروحم لیردراگ   لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   بصن   بصن مالعتسا   مالعتسا لوا   لوا هلحرم   هلحرم دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 9191

اهناتسرهش اهناتسرهش یعرف   یعرف وو   یلصا   یلصا یاهروحم   یاهروحم لیردراگ   لیردراگ یرادهگن   یرادهگن وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 103 ھحفص 62 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zcacta5fzhwwe?user=37505&ntc=5837231
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5837231?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/g5lbg3ymkfs33?user=37505&ntc=5837489
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5837489?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

هناماس5836812 یرادرب  هرهب  ینابیتشپ و  تامدخ  هعطق و  نیمات  اب  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  ماجنا 
تکرح لاح  رد  نیزوت 

هحفص 35) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

ءادهشلادیس 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

5836298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لمح هنیزه  کهز و  نامرد  تشادهب و  هکبش  زکرم  تهج  رتم  ضرع 5 اب  یکیناکمورتکلا  دنبهار  هاگتسدکی  دادعت  هکنیا  حیضوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هدننک  نیمات  اب  یزادنا  هار  بصن و  و 

1101094099000017 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  کهز  ناتسرهش  ادهشلادیس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   S6 لدم الاب  تعرس  اب  ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
کهز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هار بصن و  لمح و  هنیزه  کهز و  نامرد  تشادهب و  هکبش  زکرم  تهج  رتم  ضرع 5 اب  یکیناکمورتکلا  دنبهار  هاگتسدکی  دادعت  هکنیا  حیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ههامکی تروصب  تخادرپ  ددرگ  هئارا  الاک  ینف  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ   ، دشابیم هدننک  نیمات  اب  یزادنا 

9871713111 یتسپ :  دک  یتعنص ،  کرهش  بنج  نمهب  نابایخ 22  کهز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32612212-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32612212-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم 55 ضرع   ضرع اباب   یکیناکمورتکلا   یکیناکمورتکلا دنبهار   دنبهار هاگتسدکی   هاگتسدکی دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 9393

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836611 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رهشوب  سراف  جیلخ  هناخباتک  یدورو  یقرب و  تیروکس  برد  یارجا  زاین و  دروم  تاریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005807000037 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تایلام هنیزه  و.دشاب  یم  هدش  هدنرب  تکرش  هدهع  هب  ییاجباج  هنوگره  هنیزه.دریذپ  تروص  تسویپ  تسیل  قبط  تسیاب  یم  تاریمعت  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدش  هدنرب  تکرش  دوخ  هدهع  هب  هژورپ  هدوزفا  شزرا  تایلام  همیب و  و 

7514964371 یتسپ :  دک  رهشوب ،  هناخباتک  لک  هرادا  یرتسگداد  زا  دعب  یگنس  ینیمخ  ماما  نادیم  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مظعا ربمایپ  یعامتجا  نیمات  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 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

5836619 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم لیاف  قباطم  لاسکی  تدم  هب  نامرک  (ص ) مظعا ربمایپ  ناتسرامیب  کیتاموتا  یاه  برد  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101050046000256 زاین :  هرامش 
نامرک مظعا  ربمایپ  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هنایهام 12 دادعت : 

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

.دامن لصاح  سامت  یعاجش  سدنهم  یاقآ  نفلت 09135017076  هرامش  اب  ماهبا  ای  لاوس  تروص  رد  لحم و  زا  دیدزاب  هب  زاین  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7614749549 یتسپ :  دک  مظعا ،  ربمایپ  ناتسرامیب  دماحوبا  خ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32260041-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32266748-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناخباتک هناخباتک یدورو   یدورو وو   یقرب   یقرب تیروکس   تیروکس برد   برد یارجا   یارجا وو   زاین   زاین دروم   دروم تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 9494

ناتسرامیب ناتسرامیب کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 9595

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  ددع  نابیتشپ 2  یرتاب  ددع -  نوز 2  یتلام  بایزلف  یسرزاب  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005674000218 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناهام کینورتکلا  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   CEIA هدنزاس عجرم   CEIA یتراجت مان   Hi-PE PLUS لدم بایزلف  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  تساوخرد  گرب  ساسا  رب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناجریس یرادرهش  رابنا  لیوحت 

دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لقن  لمح و  هنیزه 

7814757331 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41325108-034  ، 41325000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42206659-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نابیتشپ نابیتشپ یرتاب   یرتاب نوز   - - نوز یتلام   یتلام بایزلف   بایزلف یسرزاب   یسرزاب تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5836364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبطرگید  ملق  لاناک و28  32 ریواصت طبض  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030240000506 زاین :  هرامش 

تشدهد ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هداز خیش  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   PIR یتراجت مان   AMOWC لدم هتسبرادم  نیبرود  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

تشدهد رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبطرگید  ملق  لاناک و28  32 ریواصت طبض  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هئارا  تمیق  یداهنشیپ  تسیل  قبط  امتح 

ددرگ هئاراروتکاف  شیپ 
یگنهامه تهجهشیپ  مرخ  سدنهم  09177445530

دشاب یم  ههامراهچ  تخادرپ 
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهعرب  بصنو  لمح  هنیزه 

 : یتسپ دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیب  هاپس  نابایخ  تشدهد - دمح - ریوب  هیولیگهک و  ناتسا  تشدهد ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7571888655

32265908-0744  ، 32265908-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32265903-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبطرگید   قبطرگید ملق   ملق   2828 وو لاناک   لاناک 3232 ریواصت ریواصت طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9797

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

VIVO TEK FD8169A بو تحت  یتظافح  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه 

1101092866000066 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   VIVOTEK هدنزاس عجرم   VIVOTEK یتراجت مان   FD8169A لدم  IP Camera هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
تاروگیز نیرفآ  نما  هدننک 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

VIVO TEK FD8169A بو تحت  یتظافح  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  هنیزه 

سامت 09125442901 نفلت 

 : یتسپ دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یهاگشنادداهج  نامزاس  زیربت -  هاگشناد  زیربت -  یقرش -  ناجیابرذآ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5166616471

33341245-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33342565-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VIVO TEK FD8169AVIVO TEK FD8169A  بوبو تحت   تحت یتظافح   یتظافح نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9898

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

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

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

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

5836987 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.نوخ شخپ  یریوصت  تراظن  متسیس  ءاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003000000142 زاین :  هرامش 

ناریا نوخ  لاقتنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
.تسویپ لیاف  لودج  رد  دوجوم  مالقا  قبط  یریوصت  تراظن  متسیس  ءاقتراو  بصن  تهج  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ملق  14 دادعت : 

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

هب طونم  روتکاف  تخادرپو  .دشاب  تسویپ  لیاف  قباطم  اقیقد  مالقاو  .دشابیم  هموحو  نارهت  رهش  فلتخم  هطقن  رد 3 بصن  یاهلحم  هکنیا  حیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تخادرپ  لباق  هام  ات 6  رثکادح  یراداو  ینوناق  لحارم  یطو  هطوبرم  دحاو  داتو  هژورپ  لماک  لیوحت 

1449613111 یتسپ :  دک  دالیم ،  جرب  بنج  یرون  ...ا  ضف  خیش  تمه  هارگرزب  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82052260-021  ، 88601501-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621647-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.نوخ .نوخ شخپ   شخپ یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع 9999

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

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

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

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

5837021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ینارحب یاههاگیاپ  یریوصت  تراظن  متسیس  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003000000141 زاین :  هرامش 

ناریا نوخ  لاقتنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
.تسویپ لیاف  لودج  رد  دوجوم  مالقا  قبط  یریوصت  تراظن  متسیس  بصن  تهج  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ملق  13 دادعت : 

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

هب طونم  روتکاف  تخادرپو  .دشاب  تسویپ  لیاف  قباطم  اقیقد  مالقاو  .دشابیم  هموحو  نارهت  رهش  فلتخم  هطقن  رد 5 بصن  یاهلحم  هکنیا  حیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تخادرپ  لباق  هام  ات 6  رثکادح  یراداو  ینوناق  لحارم  یطو  هطوبرم  دحاو  داتو  هژورپ  لماک  لیوحت 

1449613111 یتسپ :  دک  دالیم ،  جرب  بنج  یرون  ...ا  ضف  خیش  تمه  هارگرزب  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82052260-021  ، 88601501-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621647-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ یرادرهش   :: 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   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5837248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ینارحب .ینارحب یاههاگیاپ   یاههاگیاپ یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس بصن   بصن ناونع : : ناونع 100100

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 10 110 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بصن هنیزه  تاقلعتم و  اب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094840000148 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناهاپس نامیس   ZAA2000-2 لدم نامیس  تعنص  هروک  هتسب  رادم  نیبرود  هیاپ  هدنرادهگن  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

یمالغ هرهز  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان  لدم 2055  هتسبرادم  نیبرود  صوصخم  لباک  الاک :  مان 
ددع 700 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
نامرک لباک  رز  هدنزاس  عجرم  لباک  رز  یتراجت  مان  یرتم  لوط  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   mm^2 0/75 عطقم حطس  یسم  هتشر  ناشفا 2  قرب  لباک  الاک :  مان 

رتم 250 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   TPM-817 لدم کر  دربراک  تینوی  لنپ 8  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
دنوبآ هدننک  هضرع  عجرم   cm 1 هرهم عافترا  شوگ  شش  هرهم  لکش   in 3/4 چیپ رطق   cm 9 چیپ لوط  لکش   T راد هوزر  هرهم  چیپ و  الاک :  مان 

تس 32 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

ناریتسب هدننک  هضرع  عجرم   C-12 لدم  in 1 زیاس هلول  تسب  الاک :  مان 
ددع 32 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  یرظتنم  سکاب  یتراجت  مان   M-B2030 لدم هتسب  رادم  نیبرود  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

یلاف نیما  هدننک  هضرع  عجرم   AHD-TVI 2MP لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   mm 21 رطق یسکلف  سنج  قرب  هلول  الاک :  مان 

رتم 200 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 25 لوط  mm 16 رطق یسکلف  سنج  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316856591 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53225231-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53231282-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لیبدرا یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5837494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم ناتسا  یموب  یاهتکرش  ولگیب - دمحا  دس  هتسب ) رادم  نیبرود   ) یریوصت تراظن  متسیس  شزومآ  یرادنا و  هار  ارجا ، بصن ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنیامن تکرش  دنناوت 

1101001292000047 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

.دنیامن تکراشم  دنناوت  یم  ناتسا  یموب  ییاهتکرش  طقف  .دنیامن  تکراشم  دنناوت  یم  دنراد  حالصیذ  عجارم  زا  زوجم  یاراد  هک  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619667691 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  شترا ، نادیم  لیبدرا ، لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31746273-045  ، 33710001-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33714210-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5836769( بوکریز نیبرود  لماک  یزادنا  هار  بیاعم و  عفر  ) هزیناکم تالآ  نیشام  هحفص 35)ریمعت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هناماس5836812 یرادرب  هرهب  ینابیتشپ و  تامدخ  هعطق و  نیمات  اب  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  ماجنا 
تکرح لاح  رد  نیزوت 

هحفص 35) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رواپ5837116 هارمهب  نیال  ود  ناوخ  کالپ  هحفص 57)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

مود5837661 هاگشیالاپ  راخب  نیبروت  گنیروتینام  تظافح و  لرتنک ، متسیس  یزادنا  هار  بیع و  هحفص 35)عفر  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس5836883 قاتا  قیرح  مالعا  افطا و  حرط  یزاس  هحفص 39)هدایپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یمیم ناتسا   ناتسا یموب   یموب یاهتکرش   یاهتکرش ولگیب - - ولگیب دمحا   دمحا دسدس   هتسب ) ) هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  ) ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس شزومآ   شزومآ وو   یرادنا   یرادنا هار   هار ارجا ، ، ارجا بصن ، ، بصن ناونع : : ناونع
.دنیامن .دنیامن تکرش   تکرش دنناوت   دنناوت

102102
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش5836835 تازیهجت  هحفص 44)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رواپ5837116 هارمهب  نیال  ود  ناوخ  کالپ  هحفص 57)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نابیتشپ5836660 یرتاب  نوز  - یتلام  بایزلف  یسرزاب  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 63) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تبث5836372 هناماس  یرادهگن 20  یزادنا و  هار  بصن ، هحفص 17)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

طسوتم5836923 تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 17)دیرخ ، هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نارهت هاگشناد  زربلا  سیدرپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زربلا سیدرپ  نارهت  هاگشناد  قیرح  افطا  متسیس  یارب  با  پمپ  تالاصتا و  یشک و  هلول  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095258000035 زاین :  هرامش 

نارهت هاگشناد  زربلا  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

یراک هدرخ  100 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ات 15 تعاس 8  دامن  هعجارم  کالپ 2  یناتساب - میهاربادمحم  رتکد  هچوک  یزاریش -  لاصو  نابایخ  سردا  هب  دیدزاب  یارب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417733631 یتسپ :  دک   ، 2 کالپ یناتساب  میهاربا  دمحم  رتکد  هچوک  ، یزاریش لاصو  نابایخ   ، زرواشک راولب  ، نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88955662-021  ، 88391400-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88390889-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دیدجت مود  تبون  یا  هلحرم  کت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005769000059 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/7/23   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رادیپس مایپ   :: عبنم یلاعبنم زا 1401/7/30  داهنشیپ  هئارا   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تالآ نیشام  هلابز و  لمح  یروآ و  عمج  نیشام  دیرخ  یناشن و  شتآ  هاگتسیا  قیرح  ءافطا  ینمیا و  تالآ  نیشام  تازیهجت و  نیمات  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ماما  یگنی  یرهش  نورد  لقن  لمح و  دوبهب  هعسوت و 

لایر غلبم 165.832.600.000 

هبعش یلم  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر   7,570,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  دنشاب -  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  یربارت  هار و  هتشر  هبتر 5  لقادح  یرادرهش - 

یرادرهش یرادا  نامتخاس  یرادا  تیاس  یا  هنماخ  هلا  تیآ  راولب  درگتشه  رهش  رد  عقاو  رازگ  هصقانم  یناشن   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یارب   یارب بابا   پمپ   پمپ وو   تالاصتا   تالاصتا وو   یشک   یشک هلول   هلول ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 103103

وو هلابز   هلابز لمح   لمح وو   یروآ   یروآ عمج   عمج نیشام   نیشام دیرخ   دیرخ وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ هاگتسیا   هاگتسیا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   ینمیا   ینمیا تالآ   تالآ نیشام   نیشام وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تالآ تالآ نیشام   نیشام

104104
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  یسفنت  هاگتسد  ردنلیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000369 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قیرح ءافطا  لماوع  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  راولب ،  یلامش ،  رهشلگ  هلحم  سابعردنب ، رهش  یزکرم ،  شخب  سابعردنب ،  ناتسرهش  ناگزمره  ناتسا  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915319744

91091085-076  ، 91009200-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

91009203-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

قیرح5836570 افطا  متسیس  یارب  با  پمپ  تالاصتا و  یشک و  هلول  هحفص 13)ماجنا  قیرح  ( قیرح

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

روانش5836665 فقس  نزخم  قیرح 27  یافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،   ، هحفص 13)یحارط قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس5836883 قاتا  قیرح  مالعا  افطا و  حرط  یزاس  هحفص 39)هدایپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دیرخ5836921 یناشن و  شتآ  هاگتسیا  قیرح  ءافطا  ینمیا و  تالآ  نیشام  تازیهجت و  نیمات  دیرخ و 
تالآ نیشام  هلابز و  لمح  یروآ و  عمج  نیشام 

هحفص 13) قیرح  ( قیرح

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

دیدزاب5837007 رد  یمالعا  تساوخرد  قباطم  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  ددجم  یارجا  یحارط و 
.تسیمازلا تسویپ  طیارش  تیاعر  یروضح 

هحفص 39) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یسفنت5837083 هاگتسد  هحفص 13)ردنلیس  قیرح  ( قیرح

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

یدرونایرد5837528 ردانب و  لک  هرادا  تاجن  دادما و  قیرح و  ءافطا  ینمیا  تامدخ  هئارا  هحفص 13)یراذگاو  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یسفنت یسفنت هاگتسد   هاگتسد ردنلیس   ردنلیس ناونع : : ناونع 105105
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(( 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 یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) 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

زاگ5836844 صیخشت  هحفص 39)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " 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

ناتسرامیب5836619 کیتاموتا  یاه  برد  یرادهگن  ریمعت و  یاهمتسیستایلمع  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 63) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ییابطابط همالع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5836984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هئارا  روتکاف  شیپ  افطل  یتسویپ  تسیل  قبط  یبناج  مزاول  یساکع و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030600000123 زاین :  هرامش 

ییابطابط همالع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یرک ینایهک  دارم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   CANON یتراجت مان   XL2 لدم یگناخ  دربراک  لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  قبط  یبناج  مزاول  یساکع و  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1489684511 یتسپ :  دک  شزرو ،  نادیم  تمه - هارگرزب  عطاقت  - کیپملا هدکهد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44737530-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ هئارا   هئارا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ افطل   افطل یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یبناج   یبناج مزاول   مزاول وو   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 106106
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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 11 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - وبمک کپ  هارمه  هب   Mavic Mini 3 pro لدم رتپوکداوک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002325 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نامسآ هاگن  رتسگ  لاب  روانف  هدننک  هضرع  عجرم   DJI هدنزاس عجرم   Matrice 200 series لدم موز  اب  هارمه  یترارح  نیبرود  یاراد  رتپوکداوک  داپهپ  الاک :  مان 

دنورف 1 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابتعا نیمات  ینف و  دحاو  دات  زا  دعبوش  یم  هداد  تدوع  هباشم  ای  بوغرمان  سانجا  - دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لیوحت  ات  هنیزه  هنوگ  ره   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا تخادرپ  لباق 

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

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

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب5836282 رادم  نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 23)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5836364 تسیل  قبطرگید  ملق  لاناک و28  32 ریواصت طبض  هحفص 65)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5836456VIVO TEK FD8169A بو تحت  یتظافح  هحفص 65)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تکرش5836656 رد  دوجوم  یاه  نیبرود  ریواصت  یزاس  هریخذ  هناماس  هحفص 23)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرهش5836738 یریوصت  شیاپ  یاهنیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 9)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5836769( بوکریز نیبرود  لماک  یزادنا  هار  بیاعم و  عفر  ) هزیناکم تالآ  نیشام  هحفص 35)ریمعت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ددرگ5836984 هئارا  روتکاف  شیپ  افطل  یتسویپ  تسیل  قبط  یبناج  مزاول  یساکع و  هحفص 23)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

رواپ5837116 هارمهب  نیال  ود  ناوخ  کالپ  هحفص 57)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

لدم لدم رتپوکداوک   رتپوکداوک ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لدم5837200 هحفص 23)رتپوکداوک  نیبرود  ( نیبرود

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

نیبرود5837228 یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
هتسبرادم

هحفص 23) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5837248 هحفص 65)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دمحا5837494 دس  هتسب ) رادم  نیبرود   ) یریوصت تراظن  متسیس  شزومآ  یرادنا و  هار  ارجا ، بصن ،
.دنیامن تکرش  دنناوت  یم  ناتسا  یموب  یاهتکرش  ولگیب -

هحفص 65) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " 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

تکرش5836656 رد  دوجوم  یاه  نیبرود  ریواصت  یزاس  هریخذ  هناماس  هحفص 23)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رتم5836298 ضرع 5 اب  یکیناکمورتکلا  دنبهار  هاگتسدکی  یاهمتسیسدادعت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 63) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " 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

رتم5836298 ضرع 5 اب  یکیناکمورتکلا  دنبهار  هاگتسدکی  یاهمتسیسدادعت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 63) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

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

5837027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  قباطم  ردروکر  تلاف  تنویا و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000782 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

جوم زیر  هدننک  هضرع  عجرم  سوط  کیرتکلا  جوم  زیر  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   AMA 535 لدم دنمشوه  ردروکیر  تنویا  تینوی  مرالآ  هاگتسد  الاک :  مان 
سوط کیرتکلا 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.ددرگ هعجارم  تسویپ  مالعتسا  لیاف  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ داهنشیپ  یناریا  ربتعم  یاهدنرب  زا  الاک 

** دریگیمن رارق  یسررب  دروم  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  *** 

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

32912716-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ردروکر  :: 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

تسویپ5837027 لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  قباطم  ردروکر  تلاف  تنویا و  هحفص 78)هاگتسد  ردروکر  ( ردروکر

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   هدش   هدش رکذ   رکذ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم ردروکر   ردروکر تلاف   تلاف وو   تنویا   تنویا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 108108
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زاوها قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: 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   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشمالاکدک  ) تسویپ لماک  تاصخشمربارب  HPDL580 رورس هاگتسد  کیدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004072000357 زاین :  هرامش 
قرب یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ راگن  هشیدنا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL580G5 X7460 4P 16G AP SVR لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تساالاک دات  هب  طونم  هدنرب  هب  غالبا  تسادنبروگ  هداج  5 رتمولیک نادهازالاک  لیوحت  لحمو  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هبالاک  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یراک  هامود  باسحتروص  تخادرپ  یروانفرتفد )  هرامشاب 05431137117-05431137098 لاوس  هنوگره  )

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 ،  شبن  هاگشناد -  راولب  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137341-05  ، 31137348-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31137050-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( تخت  620  ) یناقلاط...ا تیا  ینامرد  یشزوما و  یکشزپ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092019000011 زاین :  هرامش 

( تخت  620  ) یناقلاط...ا تیا  ینامرد  یشزوما و  یکشزپ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
سراپ راگن  هشیدنا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL580G5 X7460 4P 16G AP SVR لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت   IT دحاو هرامش 230312592  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یمازلا  ) .ددرگ داهنشیپ  همیمض  هدوزفا  شزرا  اب  هارمه  روتکاف  . 2

.دوش یم  هداد  تدوع  لسنک و  دیرخ  ، تاعطق ندوب  لانیجروا  مدع  تابثا  تروص  رد  . 3

1985717413 یتسپ :  دک  یبارعا ،  دیهش  خ  نمی -  خ  کجنلو - نارمچ - هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22432559-021  ، 22432580-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22432570-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس ناونع : : ناونع 1101 10
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ناریا یتعنص  یاه  حرط  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5836996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

، تسا تسویپ  کرادم  کالم  هدوب و  یضرف  یباختنا  دک  تسارح ،  تیریدم  رورس  تازیهجت  یزاسادج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095405000073 زاین :  هرامش 

ناریا یتعنص  یاهحرط  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
استپ هدننک  هضرع  عجرم   ARU SERVER یتراجت مان   H-P-PSPA16 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رادیرخ تروصنیا  ریغ  رد  تسا ،  یرورض  ناگدننک  نیمات  یارب   ....( ناریا و کیتامروفنا  یاروش  وضع  مزال (  یاهزوجم  نتشاد   IT مالقا صوصخ  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریذپیم تروص  تسارح  دحاو  هیدیئات  راک و  مامتا  زا  دعب  باسح  هیوست  انمض  دیامن ،  فذح  ار  هدننک  نیمات  تسا  راتخم 

1998837711 یتسپ :  دک  کالپ 6 ،  نایک 13  نابایخ  جاک  نادیم  هب  هدیسرن  دابآ  تداعس  تداعس  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

29181508-021  ، 29181551-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22060409-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5837609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

،، تسا تسا تسویپ   تسویپ کرادم   کرادم کالم   کالم وو   هدوب   هدوب یضرف   یضرف یباختنا   یباختنا دکدک   تسارح ،  ،  تسارح تیریدم   تیریدم رورس   رورس تازیهجت   تازیهجت یزاسادج   یزاسادج ناونع : : ناونع 11 11 1 1

هنایار هنایار رورس   رورس هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ تسیل  قباطم  تاصخشم  لدم و   . دادعت  HP رورس رواپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005865000159 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   G8 HSTNS-PL26 لدم  W 460 ناوت هنایار  رورس  هعطق  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 3 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HSTNS-PD29750W لدم  W 750 ناوت هنایار  رورس  هعطق  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
متسیس لباش  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان  لدم 1200   W 1200 رورس هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

متسیس لباش  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان  لدم 750   W 750 رورس هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380G10 لدم  W 800 ناوت موینیتالپ  هنایار  رورس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

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

ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380G9 لدم  W 800 ناوت هنایار  رورس  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یرادباسح دانسا  لیمکت  یروانف و  هرادا  دات  یزکرم و  رابنا  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 30   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  یزکرم  رابنا  هب  الاک  لیوحت  لمح و  هنیزه 

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  ریغ  هب  تسویپ  قباطم  طقف 

9178144753 یتسپ :  دک  بارس ،  هاگتسیا  زا  دعب  ینیمخ -  ماما  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32251070-051  ، 32217724-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227651-051 :: 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

رورس5836302 هاگتسد  هحفص 78)کی  رورس  ( رورس

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

سیفآ5836444 زودنیو و  سنسیال  ددع  هحفص 24)دیرخ 25  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 78)رورس5836760 رورس  ( رورس

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

رورس5836883 قاتا  قیرح  مالعا  افطا و  حرط  یزاس  هحفص 39)هدایپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کرادم5836996 کالم  هدوب و  یضرف  یباختنا  دک  تسارح ،  تیریدم  رورس  تازیهجت  یزاسادج 
، تسا تسویپ 

هحفص 78) رورس  ( رورس

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

هنایار5837609 رورس  هیذغت  هحفص 78)عبنم  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5836481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 300   bis یشوهبب هاگتسد  نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001109 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
بط یروآ  نف  هراتس  هدننک  هضرع  عجرم   SPACELABS یتراجت مان  یشوهیب  هاگتسد  زاگ  طولخم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس 7300001  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس کی  زا  شیب  فرصم  خیرات  یاراد  - تازیهجت هرادا  زا  مزال  هیدات  یاراد  ههام - هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   300300 دادعت   دادعت   bisbis یشوهبب   یشوهبب هاگتسد   هاگتسد نژیسکا   نژیسکا یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 113113

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

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

زا 103 ھحفص 83 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uhu2djg33mgja?user=37505&ntc=5836481
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5836481?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت بلق  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5836485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 100  روسنساموس ) ) یرتمیسکا هاگتسد  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030642001110 زاین :  هرامش 

نارهت بلق  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   COVIDIEN یتراجت مان   SAFB-SMX-AS دک  Invos لدم یرتمیسکا  هاگتسد  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس کی  زا  شیب  فرصم  خیرات  یاراد  - تازیهجت هرادا  زا  مزال  هیدات  یاراد  ههام - هیوست 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1411713138 یتسپ :  دک  نارهت ،  بلق  زکرم  دمحا  لا  لالج  هارگرزب  عطاقت  یلامش  رگراک  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88029728-021  ، 88029600-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88029731-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددع5836481 دادعت 300   bis یشوهبب هاگتسد  نژیسکا  یریگ  هزادنا  هحفص 83)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

ددع5836485 دادعت 100  روسنساموس ) ) یرتمیسکا هاگتسد  هحفص 83)روسنس  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ددع ددع   100100 دادعت   دادعت روسنساموس ) ) روسنساموس )) یرتمیسکا یرتمیسکا هاگتسد   هاگتسد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 1141 14

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5836605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال رتور و  چیئوس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003147000081 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اکینور رثوک  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   48P-2960-POE لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

35294291-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35239027-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ریداقم  ینف و  تاصخشم  قبط   torque limit device تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000853 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
یبونج هرک  هدنزاس  روشک  فرعم  هنیکس  هدننک  هضرع  عجرم   HANYOUNG یتراجت مان   HY-L804 لدم میظنت  لباق  یکطلغ  مرها  ینیم  چیئوس  تیمیل  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

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

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال وو   رتور   رتور وو   چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 115115

تسویپ تسویپ ریداقم   ریداقم وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   torque limit devicetorque limit device ناونع : : ناونع 1161 16

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ همیمض  یلام  ینف و  داهن  شیپ  دیاب  تسا و  هباشمریغدک  ناریا  انمض  یتسویپ  لیاف  حرش  قباطم  ولو  چیئوس  تیمیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000326 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  WUXI APHE هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LIMIT SWITCH BOX یتراجت مان   ALS-300P لدم یسیطانغم  یتیمیسگارپ  چیئوس  الاک :  مان 

ایرآ الاک  نورآ  هدننک  هضرع 
ددع 15 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1879943393 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  هاگورین -  هداج  زا  دعب  نیطسلف -  راولب  رهش - رقاب  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولو ولو چیئوس   چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 1171 17

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیوئس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004096 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم  WUXI APHE هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LIMIT SWITCH BOX یتراجت مان   ALS-300P لدم یسیطانغم  یتیمیسگارپ  چیئوس  الاک :  مان 
ایرآ الاک  نورآ  هدننک  هضرع 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   MECANICA PRISMA S.L یتراجت مان  نایرج  لرتنک  یاهریش   CFC لدم  limit switch box کیتامونپ کرحم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
راود رتسگ  ورین 
تس 5 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگیم لاطبا  تسویپ  دقاف  تاداهنشیپ  .ددرگ  هئارا  یتسویپ  تساوخرد  حرش  ساسا  رب  دیاب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83764959-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سنسیال5836605 رتور و  هحفص 84)چیئوس و  چیئوس  ( چیئوس

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

تسویپ5836758 ریداقم  ینف و  تاصخشم  قبط   torque limit device(84 هحفص چیئوس  ( چیئوس

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

ولو5836762 چیئوس  هحفص 84)تیمیل  چیئوس  ( چیئوس

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

هحفص 84)چیوئس5836770 چیئوس  ( چیئوس

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

هکبش5836835 تازیهجت  هحفص 44)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یلصا5836950 یتناراگ  امتح  امتح.یتسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت  لماک و  تاصخشم.هباشم  دک  ناریا 
لیوحت زا  سپ  هتفه  ود  هیوست  .IT دحاو دات  هب  زاین.یتکرش  ریغ 

هحفص 44) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

چیوئس چیوئس ناونع : : ناونع 118118
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یبناج5837016 مزاول  هحفص 44)چیئوس و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 22 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم تسویپ  تاصخشم  قبط  رظن  دروم  یالاک  دشاب ) یم  هباشم  دک  ناریا   ) 0130233 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985005405 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  هیامه  هدنزاس  عجرم   RD10D20-D3C3 ینف هرامش   RAED 100000D/C لدم  W 100000 ناوت  U 34 زیاس روتکاتنک  اب  رادرد  کر  الاک :  مان 

هیامه
ددع 4 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  هیامه  هدنزاس  عجرم   RD08D16-D3C2 ینف هرامش   RAED 80000D/C لدم  W 80000 ناوت  U 28 زیاس روتکاتنک  اب  رادرد  کر  الاک :  مان 

هیامه
ددع 4 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  هیامه  هدنزاس  عجرم   RD12D24-D3C4 ینف هرامش   RAED 120000D/C لدم  W 120000 ناوت  U 40 زیاس روتکاتنک  اب  رادرد  کر  الاک :  مان 

هیامه
ددع 4 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  هیامه  هدنزاس  عجرم   RD12D24-D3C4 ینف هرامش   RAED 120000C لدم  W 120000 ناوت  U 40 زیاس روتکاتنک  اب  رادرد  کر  الاک :  مان 

هیامه
ددع 4 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
لتاراف  SDC10000X-ITR-LCD-Black لدم  kVA 10 ناوت اب  هلوزیا  رمروفسنارت  اب  نیالنآ   UPS الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

دابانس رتسگ  هیتآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HERION یتراجت مان  لدم 1801605  لرتنک  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MTL INSTRUMENT هدنزاس عجرم   MTL یتراجت مان   MTL CPS04-2AIO لدم یکیرتکلا  یتظافح  هلر  الاک :  مان 

دار وکاید  کت  ورتپ 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  تاصخشم  قبط  رظن  دروم  یالاک  دشاب ) یم  هباشم  دک  ناریا   ) 0130233 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148386-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یکیرتکلا یکیرتکلا یتظافح   یتظافح هلر   هلر لرتنک -  -  لرتنک وو   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا راشف   راشف چوس   چوس هلوزیا   - - هلوزیا رمروفسنارت   رمروفسنارت اباب   نیالنآ   نیالنآ   UPSUPS روتکاتنک   - - روتکاتنک اباب   رادرد   رادرد کرکر   ناونع : : ناونع 1191 19

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

یریگ و5837130 هزادنا  راشف  چوس  هلوزیا  - رمروفسنارت  اب  نیالنآ   UPS روتکاتنک  - اب  رادرد  کر 
یکیرتکلا یتظافح  هلر  لرتنک - 

هحفص 88) چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " 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

هکبش5836835 تازیهجت  هحفص 44)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " 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 07 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ تاصخشم  قبط  روتینام (  سوم و  دربیک و  لماک .  متسیس  دیرخ 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000447 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225 GN لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

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

یریزو یاقآ   05431166251 :: 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

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط روتینام (  (  روتینام وو   سوم   سوم وو   دربیک   دربیک لماک .  .  لماک متسیس   متسیس   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120
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ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5836442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام رگپاچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000714 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تن دوردیپس  ماگشیپ  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   fdw 428 لدم هراک  دنچ  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

.دوش یمن  هتفرگ  لیوحت  ناونع  چیه  هب  هباشم  یالاک  مرتحم  ناگدننک  نیمات  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61651-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام رگپاچ   رگپاچ ناونع : : ناونع 12 112 1
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یریس هقطنم  رد  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: 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 17 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RP ELECTRONICS UNIVERSAL TRANSMITTER 4116 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094077000154 زاین :  هرامش 

یریس هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   PRELECTRONICS یتراجت مان   PR 4116 لدم نایرج  هب  لانگیس  یریگ  هزادنا  گنیروتینام  متسیس  قیقد  رازبا  لاسروینوی  رتیمسنارت  الاک :  مان 

گرب یرتویپماک  هدننک 
ددع 3 دادعت : 

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

یتسویپ  کرادم  اب  قباطم  دادعت  رادقم و  حرش -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب .  یم  هباشم  هدش  هئارا  دک  ناریا 

02123380110 و 0212330111 سامت -  نفلت 

دک کالپ 12 ،  دازکاخ  خ  جروت -  نابایخ   - سردم دیهش  عطاقت  هب  هدیسرن  لالب  دجسم  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  یریس ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1966653943 یتسپ : 

23940261-021  ، 23380011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23382188-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RP ELECTRONICS UNIVERSAL TRANSMITTER 4116RP ELECTRONICS UNIVERSAL TRANSMITTER 4116 ناونع : : ناونع 122122
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دزی نومنهر  رتکد  دیهش  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 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

5836763 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  1 .دشاب ) یم  تداعس  دنرب  فارگونپک  ) یتایح مئالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000436 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   ARIA لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریغ دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - ددع  1 .دشاب ) یم  تداعس  دنرب  فارگونپک  ) یتایح مئالع  روتینام  دشاب -  یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  هعلاطم و  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  تایئزج   - ههام تخادرپ 6  - یدقن

8918849435 یتسپ :  دک  نومنهر ،  یلع  دمحم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یخرف ،  خ  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3120001-035  ، 3122001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   11 .دشاب ) ) .دشاب یمیم   تداعس   تداعس دنرب   دنرب فارگونپک   فارگونپک )) یتایح یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 123123
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ناتسدرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  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 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

5836879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویزیولت هاگتسد  روتینام و9 هاگتسد  دیرخ 6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005910000012 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   T730PU لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

شیک جوم  دیپس  تکرش  زا   4466TV26LCD TV لدم  in 26 زیاس  LCD نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

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

هداد رثا  بیترت  دامنن  هئارا  روتکاف  شیپ  یتکشرهو  دامرف  یرادوخ  یجراخ  سانجا  تمیق  نداد  زاو  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن 

6617615981 یتسپ :  دک  تیاده ،  نابایخ  دیهش  نابایخ  نارادساپ  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33249011-087  ، 33249010-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33249012-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نویزیولت نویزیولت هاگتسد   هاگتسد وو99 روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد 66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 124124
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ناتسدرک ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  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 13 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5837053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارگ تراک   - یرزیلرتنیرپ  - روتینام  - سیک دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یموب  ناگدننک  تکرش  اب  تیولوا 

تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ 
 . یتسویپ لیاف  قبط 

1101001198000027 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یکیفارگ تراک   - یرزیلرتنیرپ  - روتینام  - سیک دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یموب  ناگدننک  تکرش  اب  تیولوا 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ 

6618666713 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  بنج  - ناتابکا نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33176001-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33167100-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قبط قبط تسا   تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ دشابیم   دشابیم یموب   یموب ناگدننک   ناگدننک تکرش   تکرش اباب   تیولوا   تیولوا یکیفارگ   یکیفارگ تراک   تراک  - - یرزیلرتنیرپ یرزیلرتنیرپ  - - روتینام روتینام  - - سیک سیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 . . یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف

125125
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ناهفصا نهآ  هار  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 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

5837207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا نهآ  هار  لک  هرادا  تهج  رتویپماک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001178000104 زاین :  هرامش 
ناهفصا نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2050T لدم  in 20 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسا  دیرخ  کفنیالءزج  تسویپ  یاهلیاف  _ هدوب ههامود  تخادرپ  _ تسا یراذگ  تمیق  یانبم  دیرخ  مالقا  تسیل  _ تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
این راگدای  سدنهم  رظان 03136912211  سامت  هرامش 

8169179811 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  نهآ  هار  لک  هرادا  یدرجتسد  دیهش  هارگرزب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36912747-031  ، 36542020-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36542002-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 126126
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هیمورا یللملا  نیب  هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5837471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  تسیل  قبط  یلخاد  تاقلعتم  هارمه  هب  رتویپماک  سیک  چنیا و  یجلا 22  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001177000046 زاین :  هرامش 

هیمورا یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   L226WT لدم  in 22 زیاس  Wide یرس  LCD روتینام الاک :  مان 

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

تنیط کاپ  کباب  هدننک  هضرع  عجرم   DATIS هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DATIS یتراجت مان   B606 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتساوخرد یاههاگتسد  دیرخ  کالم  دشابیم -  هدننک  نیمات  هدهع  رب  هیمورا  هاگدورف  لحم  ات  لاسرا  هنیزه  دشاب -  یمن  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن یراددوخ  ادج  هباشم  دراوم  هب  داهنشیپ  هئارا  زا  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  جرد  تاعالطا 

5737155111 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یللملا  نیب  هاگدورف  ساملس  هداج  رتمولیک 8 هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32778023-044  ، 32775019-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32770029-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف تسیل   تسیل قبط   قبط یلخاد   یلخاد تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   رتویپماک   رتویپماک سیک   سیک وو   چنیا   چنیا   2222 یجلا   یجلا روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 127127
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دزی نومنهر  رتکد  دیهش  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

5837623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبطددع   19( دشاب یم  تداعس  دنرب  روتینام   ) تداعس روتینام  یرتاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091794000437 زاین :  هرامش 

دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا یرتاب  الاک :  مان 

ددع 19 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  هئارا  - تسویپ تسیل  قبطددع   19( دشاب یم  تداعس  دنرب  روتینام   ) تداعس روتینام  یرتاب  دشاب -  یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  هعلاطم و  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  ردتایئزج   - ههام تخادرپ 6  یدقن  ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا 

8918849435 یتسپ :  دک  نومنهر ،  یلع  دمحم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یخرف ،  خ  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3120001-035  ، 3122001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3122001-035 :: 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

5836387( یتسویپ تاصخشم  قبط  روتینام (  سوم و  دربیک و  لماک .  متسیس  هحفص 90)دیرخ 4  روتینام  ( روتینام

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

روتینام5836442 هحفص 90)رگپاچ  روتینام  ( روتینام

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

5836610RP ELECTRONICS UNIVERSAL TRANSMITTER 4116(90 هحفص روتینام  ( روتینام

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

ددع5836763  1 .دشاب ) یم  تداعس  دنرب  فارگونپک  ) یتایح مئالع  هحفص 90)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

نویزیولت5836879 هاگتسد  روتینام و9 هاگتسد  هحفص 90)دیرخ 6 روتینام  ( روتینام

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

دشابیم5837053 یموب  ناگدننک  تکرش  اب  تیولوا  یکیفارگ  تراک   - یرزیلرتنیرپ  - روتینام  - سیک دیرخ 
 . یتسویپ لیاف  قبط  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ 

هحفص 90) روتینام  ( روتینام

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

یرب5837159 رفاسم  لانیمرت  یتعنص  هحفص 57)نویزولت  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

رتویپماک5837207 هحفص 90)دیرخ  روتینام  ( روتینام

تداعس تداعس روتینام   روتینام یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 128128
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لیاف5837471 تسیل  قبط  یلخاد  تاقلعتم  هارمه  هب  رتویپماک  سیک  چنیا و  یجلا 22  روتینام 
یتسویپ

هحفص 90) روتینام  ( روتینام

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

تداعس5837623 روتینام  هحفص 90)یرتاب  روتینام  ( روتینام

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

مود5837661 هاگشیالاپ  راخب  نیبروت  گنیروتینام  تظافح و  لرتنک ، متسیس  یزادنا  هار  بیع و  هحفص 35)عفر  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5836364 تسیل  قبطرگید  ملق  لاناک و28  32 ریواصت طبض  هحفص 65)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود5837228 یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
هتسبرادم

هحفص 23) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5837248 هحفص 65)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ربتعم یدیلوت  تکرش  کی   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یراکمه هب  توعد   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم ات  رثکادح   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی رد  تیلاعف  تهج  دوخ  یناسنا  یورین  لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اسون یلام  رازفا  مرن  هب  انشآ  یراکنامیپ و  یاهتکرش  رد  راک  هقباس  لاس  یسانشراک و 5  لقادح  کردم  اب  رادباسح  رفن  کی  - 1

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: homan_farzadi@yahoo.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوخ دوخ یناسنا   یناسنا یورین   یورین لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 129129

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

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

زا 103 ھحفص 99 
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5836504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1GB یرومم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000457 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
1GB یرومم - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  20 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  یلا 60  هیوست 45  دشاب -  ربتعم  یتناراگ  یاراد  الاک  دشاب -  یناریا  الاک  دشابن -  هباشم  دک  ناریا  مالس -  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم 

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34524824-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دوخ5836413 یناسنا  یورین  هحفص 99)لیمکت  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

سیفآ5836444 زودنیو و  سنسیال  ددع  هحفص 24)دیرخ 25  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

58365041GB هحفص 99)یرومم رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

کینورتکلا5836859 یسیون  هخسن  هناماس  یراد  هگن  ینابیتشپ و  هحفص 24)هعسوت ،  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

پراو5836971 سیآ  رازفا  مرن  سنسیال  هحفص 24)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیبرود5837228 یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
هتسبرادم

هحفص 23) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5837232- یتسویپ طیارش  مالعتسا و  قبط  سوریو  یتنآ  دیدمت  تهج  راکنامیپ  هب  هحفص 24)زاین  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

11 GBGB  یرومم یرومم ناونع : : ناونع 130130

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

هاگتسد5837753 یرازفا 1420  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس  یراذگاو 
Sigma 320 و Edge هاگتسد هاگتسد Banqit و 360  لماش 740  زادرپدوخ 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5836746 تراظن  هناماس  تازیهجت  هحفص 9)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

.نوخ5836987 شخپ  یریوصت  تراظن  متسیس  هحفص 65)ءاقترا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

.ینارحب5837021 یاههاگیاپ  یریوصت  تراظن  متسیس  هحفص 65)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود5837228 یریوصت  تراظن  یاه  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  ینابیتشپ  تامدخ  هئارا 
هتسبرادم

هحفص 23) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دمحا5837494 دس  هتسب ) رادم  نیبرود   ) یریوصت تراظن  متسیس  شزومآ  یرادنا و  هار  ارجا ، بصن ،
.دنیامن تکرش  دنناوت  یم  ناتسا  یموب  یاهتکرش  ولگیب -

هحفص 65) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5836340 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسد یفقس  روتکژرپ  وئدیو  شیامن  هدرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092866000065 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
یشزومآ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SCOPE یتراجت مان   178x178 cm زیاس یفقس  روتکژورپ  وئدیو  شیامن  هدرپ  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسد یفقس  روتکژرپ  وئدیو  شیامن  هدرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سامت 09125442901 نفلت 

 : یتسپ دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یهاگشنادداهج  نامزاس  زیربت -  هاگشناد  زیربت -  یقرش -  ناجیابرذآ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5166616471

33341245-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33342565-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسد5836340 یفقس  روتکژرپ  وئدیو  شیامن  هحفص 101)هدرپ  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

یتسد یتسد یفقس   یفقس روتکژرپ   روتکژرپ وئدیو   وئدیو شیامن   شیامن هدرپ   هدرپ ناونع : : ناونع 131131

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 " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5836586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوتید ای  سیورسارفا  یتناراگ   ptlw 376 لدم کینوساناپ  روتکژورپ  ودیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000718 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یشزومآ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   PT-LB80NTA لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623376-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتسد5836340 یفقس  روتکژرپ  وئدیو  شیامن  هحفص 101)هدرپ  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو
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