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

( یهگآ دادعت 8  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 9  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 18  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 13

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 25

140 1140 1 نابآ   نابآ هبنش  77   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   149,630هکس , 000149,630 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   90مهرد ,96090 ,960

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   141هکس , 990 , 000141 , 990 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 12 ,5002 12 سیئوس500, سیئوس کنارف   332کنارف ,700332 ,700

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 81هکس , 000 , 00081 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع245,400245,400رالد ناتسبرع لایر   88لایر ,03088,030

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 51هکس , 000 , 00051 , 000 , وروی000 ژورن329,340329,340وروی ژورن نورک   32نورک ,00032 , 000

رایع رایع   1818 یالط   13,536یالط ,00013,536 سیلگنا000, سیلگنا دنوپ   نپاژ383,660383,660دنوپ نپاژ نینی   دصکی   ,224دصکی 100224, 100

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
((4141 ))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8989))
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( یهگآ دادعت 17  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 38

( یهگآ دادعت 18  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 42

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

( یهگآ دادعت 11  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 52

( یهگآ دادعت 7  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 58

( یهگآ دادعت 10  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 63

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( یهگآ دادعت 2  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 11  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 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 10  " ) 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 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

( یهگآ دادعت 11  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

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

( یهگآ دادعت 6  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

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

( یهگآ دادعت 11  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101
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( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 16  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 101

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003004000023 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5879187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا  یمالسا  یروهمج  کرمگ  هداد  زکارم  یحارط  یربیاس و  تینما  هزوح  رد  هرواشم  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا کرمگ  هدننک :  رازگرب 

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

ناریا یمالسا  یروهمج  کرمگ  نامتخاس  یمویق -  دیهش  هچوک  شبن  رصعیلو -  نادیم  زا  رتالاب   ، 1594733119 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

نارهت یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

11011 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا ههجاوم   :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 11   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5879568 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   هس  زور  تعاس 15   - 1401/08/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

DL 380 Gen 108SFFNCCT0 Svr رورس هاگتسد  ود  سنسیال و  هارمه  هب  لاو  ریاف  هاگتسد  ود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   100/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا   main frame ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و  هنیمز  رد  هبتر 1  لقادح  کیتامروفنا  یاروش  یدنب  هبتر  ندوب  اراد 

یوک زا  رتالاب  دابآ ، تداعس  نارهت ، یناشن  هب  یتسپ 1981969961 ، دک  یلم 10100402664 و  هسانش  تبث 9764 ، هرامش  هب  نارهت  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: سردآ سردآ
اهدادرارق تاکرادت و  روما  یقرش ، لاب  موس ،  هقبط  یداتس ،  هزوح  نامتخاس  نارهت ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  نارهت ،  قرب  راولب  زارف ، 

سامت 131 27313 زکرم  مان 88969737 و 85193768 و  تبث  رتفد   :: نفلت :: www.setadiran.ir-http://iets.mporg.ir http://tenderنفلت تیاسبو تیاسبو
tavanir.org.ir www.trec.co.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد زکارم   زکارم یحارط   یحارط وو   یربیاس   یربیاس تینما   تینما هزوح   هزوح ردرد   هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   وو   سنسیال   سنسیال هارمه   هارمه هبهب   لاو   لاو ریاف   ریاف هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22
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قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  دیدجت -  لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

DKS-4432010 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5879713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام تدم 6  هب  دصرد  نمض 25  رد  ار 4-5 - لتاکلآ  نفلت  زکرم  یناسر  زورب  رازفا  مرن  تراک و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1/825/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

داشرا راولب  مایخ ، راولب  دهشم ، قرش - زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: سردآ سردآ
قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یمومع  طباور 

4 051  - :: 333 و 37047337 نفلت :: www.setadiran.ir- WWW.SHANA.IR و WWW.ICOFCIRنفلت تیاسبو تیاسبو
| 4-4-WWW.EOGPCIR

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/144 :: یهگآ یهگآ هرامش   خزومهرامش تعاس 8  زا   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5889793 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8/15   - 1401/08/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ یزادنا و  هار  بصن و  یتناراگ ، هارمه  هب   IPTeleghony متسیس تازیهجت  سنسیال و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/000/000  دیرخ  غلبم 

اهدادرارق تالماعم و  دحاو  مشش  هرامش 380 ط  نامتخاس  تفن - ترازو  نامتخاس  لباقم  یناقلاط - خ  نارهت -   :: سردآ سردآ

64821050-64821180 :: 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

لتاکلآ لتاکلآ نفلت   نفلت زکرم   زکرم یناسر   یناسر زورب   زورب رازفا   رازفا مرن   مرن وو   تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یتناراگ ، ، یتناراگ هارمه   هارمه هبهب     IPTeleghonyIPTeleghony متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت وو   سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا جدننس  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسدرک

ناتسدرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005547000031 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890608 :: هرازه هرازه :: 1401/08/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رهش کینورتکلا  تامدخ  دنمشوه  هناماس   ) دمآرد یزاسرهش و  هچراپکی  دنمشوه و  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  رارقتسا ، یزاسهدایپ ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ  تادنتسم  کرادم و  قبط 

ناتسدرک  ناتسا  جدننس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  کیتامروفنا .  هزوح  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,100,000,000 نیمضت :  غلبم 

.دشاب یم  لوبق  لباق  دقن )  هجو   ) یکناب شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  نیمضت :  تاحیضوت 
( یذغاک ) یکیزیف دانسا  ج ،)  ) و ب )  ) یاه تکاپ  ییاشگزاب  هسلج  رد  .تسا  شریذپ  دروم  یکینورتکلا  یاضما  یاراد  ج )  ) و (ب ) داهنشیپ یاه  تکاپ  دانسا  افرص 

.تسین " شریذپ  دروم  مرگ ) رهم  یاراد  ) یکینورتکلا یاضما  دقاف  دانسا  و 
14:00 تعاس : 1401/10/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

جدننس یزکرم  یرادرهش  عماج  دجسم  یوربور  ینیمخ  ماما  نابایخ  جدننس   ، 6613664861 یتسپ :  دک  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  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

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001008000125 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890710 :: هرازه هرازه :: 1401/08/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 DL380 GEN 10 8SFf NC CTO SVR رورس هاگتسد  ود  سنسیال و  هارمه  هب  لاوریاف  هاگتسد  ود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یرادرب هرهب  تنواعم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   100,000,000 نیمضت :  غلبم 

11:00 تعاس : 1402/02/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نارهت یا  هقطنم  قرب   - قرب یادهش  راولب  - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابا تداعس   - نارهت  ، 1981969961 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

تامدخ تامدخ دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس  ) ) دمآرد دمآرد وو   یزاسرهش   یزاسرهش هچراپکی   هچراپکی وو   دنمشوه   دنمشوه هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت رارقتسا ، ، رارقتسا یزاس ، ، یزاس هدایپ   هدایپ دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع
(( رهش رهش کینورتکلا   کینورتکلا

55

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   وو   سنسیال   سنسیال هارمه   هارمه هبهب   لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01 - 185 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/8/8  دانسا  تفایرد   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم تعاس 14:30عبنم  - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890798 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/08/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مرن زا  ینابیتشپ  تایلمع  ماجنا  باعشنا و  شورف  شورف و  زا  سپ  تامدخ  یژرنا ، شورف  باسحتروص  رودص  هبساحم و  تایلمع  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رازفا

لایر دروآرب 17.673.000.000 

 ...- ای یکناب  ریغ  یرابتعا  تاسسوم  یوس  زا  هرداص  یاه  همان  تنامض  ای  یکناب  همن  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.383.650.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زا یرتشم  شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  هنیمز  رد  کی  هبتر   ) یکیتامروفنا یاه  تکرش  تیحالص  زارحا  یدنب و  هبتر  همان  یهاوگ  لصا  اب  ربارب  ریوصت 

یاتفا یهاوگ  لصا  اب  ربارب  ریوصت  دش - دهاوخن  ییاشگزاب  دنشاب  همانیهاوگ  نیا  دقاف  هک  یناراکنامیپ  داهنشیپ  تسا و  یمازلا  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس 
دش دهاوخن  ییاشگزاب  دنشاب  همانیهاوگ  نیا  دقاف  هک  یناراکنامیپ  داهنشیپ  تسا و  یمازلا  اتفا  زا  راک  هب  عورش  زوجم  لوصحم 

:: سردآ سردآ

تاکرادت روما   32299685 :: نفلت :: setadiran.ir Tavanir .org.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

روشک ییانثتسا  شرورپ  شزومآ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003026000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890842 :: هرازه هرازه :: 1401/08/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ هلخادم و  یبای  دادعتسا  صیخشت و  یریگشیپ ، یزاسدنمشوه  تهج  هچراپکی  یا  هناماس  ینابیتشپ  ویحارط  دراد  رظن  رد  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
، یراک قباوس  یراذگراب  لوا  هلحرم  رد  تسا  رکذ  نایاش.دیامن  راذگاو  یضاقتم  تکرش  هب  یمومع  یا ، هلحرم  ود  هصقانم  تروص  هب  لاس 1401  رد  یتیامح 

ینف نویسیمک  رد  حرط  تهج  هصقانم  عوضوم  ماجنا  تهج  رظن  دروم   RFP لازپورپ و زین  یلام و  تیعضو  تروص  یراکنامیپ ،  Grade هبتر و راک ، هرادا  تیحالص 
.ددرگ  لاسرا  یراذگراب و  یناگرزاب  و 

روشک  ییانثتسا  شرورپ  شزومآ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
( کینورتکلا هناماس   ) هاگرد ینابیتشپ  یزادنا ؛ هار  یحارط ؛ یت -  یآ  کیتامروفنا و  هزوح  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,300,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:00 تعاس : 1401/09/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

روشک ییانثتسا  شرورپ  شزومآ و  رفظم پ 66  ناردارب  دیهش  نابایخ  رصعیلو  هار  راهچ  نارهت   ، 1416935687 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
یفرط ینابیتشپ -  هرادا 

:: 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

تایلمع تایلمع ماجنا   ماجنا وو   باعشنا   باعشنا شورف   شورف وو   شورف   شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ یژرنا ، ، یژرنا شورف   شورف باسحتروص   باسحتروص رودص   رودص وو   هبساحم   هبساحم تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
رازفا رازفا مرن   مرن زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ

77

یتیامح یتیامح تامدخ   تامدخ وو   هلخادم   هلخادم یبایدادعتسا   یبایدادعتسا وو   صیخشت   صیخشت یریگشیپ   یریگشیپ دنمشوه   دنمشوه وو   هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 88

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

هقطنم 6 نارهت  رهش  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

28-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16:15هرامش ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 16:15عبنم ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5879084 :: هرازه هرازه تعاس 8:30دکدک   یفیک  یبایزرا  یاه  تکاپ  شیاشگ   - 1401/09/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
تعاس 10 فلا و ب  یاه  تاکاپ  شیاشگ  خیرات  خروم 1401/8/29 و 

با تکرش  هدودحم  رد  یرادهگن  تاریمعت و  تامدخ  لرتنک و  زکرم  اب  طابترا  یرارقرب  تکرش ،  تاسیسات  لرتنک  یاه  ولبات  یزادنلا  هار  بصن  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  شش  هقطنم  بالضاف  و 

یسمش هام  دادرارق 24  تدم 

لایر  دانسا 1.000.000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  نیمضت 3.550.000.000 

یعامتجا  روما  هافر  راک و  نواعت  ترازو  زا  رابتعا  یاراد  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  نتشاد 
ریغ دنفادپ  نامزاس  زا  هیدیئات  نینچمه  امن و  تاعالطا  اینما  ماظن  همانیهاوگ  یدربهار  تیریدم  زمرم  زا  انفا  تاعالطا  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  همانیهاوگ  یاراد 

روشک لماع 

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشرقاب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش تعاس 19   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 10   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5879229 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   جنپ  زور  تعاس 9   - 1401/08/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام نلاسزیهجت  هژورپ  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  35/000/000/000 دروارب :

لایر  1/750/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  دحاو  یلام  روما  رهشرقاب  یرادرهش  گنس  رهش  یوربور  مق  نارهت  میدق  هداج   :: سردآ سردآ

یلخاد 325  55203710 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادهگن یرادهگن وو   تاریمعت   تاریمعت تامدخ   تامدخ وو   لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم اباب   طابترا   طابترا یرارقرب   یرارقرب تکرش ،  ،  تکرش تاسیسات   تاسیسات لرتنک   لرتنک یاه   یاه ولبات   ولبات یزادنلا   یزادنلا هار   هار بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 99

گنیروتینام گنیروتینام نلاسزیهجت   نلاسزیهجت هژورپ   هژورپ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 102 ھحفص 9 
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نامرک ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 14هرامش  - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو ذغاک   :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5891005 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/08/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادهار و لک  هرادا  ددرت  نوناق  نامتخاس  رتائت  یفمآ  لرتنک ) قاتا  شیامن +  ریوصت +  توص +  متسیس   ) تازیهجت یزادنا  هار  بصن و  دیرخ +  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک بونج  یا  هداج  لقن  لمح و 

لایر  نیمضت 893/059/278  لایر  دروارب 17/861/185/550  غلبم 
(2 دیدجت ( ) جنگ هعلق  ناتسرهش  یزکرم  هناخرادهار  نامتخاس   ) راصح راوید  یزاس و  هطوحم  نامتخاس و  ثادحا  تایلمع  لیمکت 

لایر  نیمضت 2/021/905/058  لایر  دروارب 40/438/101/153  غلبم 

لایر نیمضت 893/059/278  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش یتعنص  کرهش  یادتبا  نامرک  هداج  رتمولیک 5  تفریج -  : یناشن هب  نامرک  ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  : فلا تکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ
2

03443317523 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: م م/0271/01 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/10/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5891004 :: هرازه هرازه :: 1401/10/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلال لپ  لحم  رد  قیرح  افطا  تازیهجت  ینمیا و  متسیس  بصن  هدنام  یقاب  یاهراک  لیمکت  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  267481315324 دروآرب :

ددرگیم مالعا  امنرات  نیمه  قیرط  زا  ابقاعتم  هک  دشابیم  یروشک  / یناتسا راشتنالا  ریثک  یاه  همانزور  رد  نآ  پاچ  هب  طونم  یهگآ  نیا  تیعطق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مالعا یعطق  یاه  خیرات  ناوخآرف  همانزور ی  پاچ  زا  دعب  هدوب و  یبیرقت  همانزور  رد  نآ  پاچ  زا  لبق  ات  یهگآ  نیا  صوصخ  رد  روکذم  یاه  خیرات  هیلک  تسا  یهیدب 

ددرگیم
.دش دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک 

زاوها ناتسزوخ -  ناریا -  یمالسا  یروهمج   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تایلمع تایلمع لیمکت   لیمکت  - - نامتخاس نامتخاس رتائت   رتائت یفمآ   یفمآ لرتنک ) ) لرتنک قاتا   قاتا شیامن +  +  شیامن ریوصت +  +  ریوصت توص +  +  توص متسیس   متسیس  ) ) تازیهجت تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ +  +  دیرخ ناونع : : ناونع
راصح راصح راوید   راوید وو   یزاس   یزاس هطوحم   هطوحم وو   نامتخاس   نامتخاس ثادحا   ثادحا

111 1

قیرح قیرح افطا   افطا تازیهجت   تازیهجت وو   ینمیا   ینمیا متسیس   متسیس بصن   بصن هدنام   هدنام یقاب   یقاب یاهراک   یاهراک لیمکت   لیمکت هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 102 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   هصقانم
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مق هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود لوا  تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 855 ق 01 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا حبص   :: عبنم زورعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات  خیرات 1401/8/7  زا   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنشود 

5879601 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشراهچ  زور  حبص  تعاس 10  سار   - 1401/08/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

OLT/GPON تازیهجت دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  هدرپس 1.120.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مق یزکرم  تلم  کناب  دزن  یهگا  لصا  رد  جردنم  هسانش  هب  هرامش 1650750772  ماج  باسح  هب  لایر  غلبم 500.000  زیراو 

قاتا 112 لوا  هقبط  یتالحم  دیهش  هکلف  هب  هدیسرن  دادرخ  راولب 15  رد  عقاو  تکرش  نیا  هناخریبد   :: سردآ سردآ

تاکرادت هرادا   37230959  - 02537770077 :: نفلت :: www.qom.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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/9 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم تیاغل 1401/08/18عبنم  1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5889748 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ داینب یزکرم  نامتخاس  نفلت  یروتارپا  یناب  میس  تارباخم و  تاریمعت  یرادهگن ، سیورس ، هب  طوبرم  یراک  هعطاقم  دادرارق  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یمومع  تالماعم  نویسیمک  صیخشت  هب  اهداهنشیپ  لک  ای  کی  ره  لوبق  ای  در  رایتخا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ رد  جردنم  یراج  باسح  هب  لایر  غلبم 1.500.000  هب  دانسا  تفایرد  - 

نافعضتسم داینب  یزکرم  نامتخاس  اقیرفا  ارولب  هب  هدیسرن  تلاسر )  ) ینامیلس دیهش  هارگرزب  رد  عقاو  ینابیتشپ  لک  هرادا  یلام  روما  هجدوب و  تیریدم   :: سردآ سردآ
ییالیو 6 یمالسا  بالقنا 

88880348 :: 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

OLT/GPONOLT/GPON  تازیهجت تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

نفلت نفلت یروتارپا   یروتارپا یناب   یناب میس   میس وو   تارباخم   تارباخم تاریمعت   تاریمعت یرادهگن ، ، یرادهگن سیورس ، ، سیورس هبهب   طوبرم   طوبرم یراک   یراک هعطاقم   هعطاقم دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 102 ھحفص 11 
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مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  ناوخارف  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش خیرات 1401/8/8  زا   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5889788 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 13   - 1401/08/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  تازیهجت  چوس و  رورس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 - لایر نیمضت 1.760.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مایپ یللملا  نیب  هاگدورف  تشدهام -  هداج  رهشرهم -  جرک -   :: سردآ سردآ

33266135-02633290074 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیالو دادما  هنسحلا  ضرق  قودنص  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/02 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  زور  تیاغل  خروم 1401/8/4  هبنشراهچ  زور  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا 15 تعاس 9  زا   1401/8/21

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

5889861 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  هس   - 1401/08/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب  همانتنامض  یط  لایر  نویلیم  دصکی  درایلیم و  کی  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  تفایرد  هصقانم  ناگ  هدنرب  ای  هدنرب  زا  تبون )  ود  یهگا (  نیا  جرد  پاچ و  هنیزه 

دادما هنسحلا  ضرق  قودنص  موس  هقبط  هر )  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  نامتخاس  کالپ 5  یرگشل  دیهش  هارگرزب  یادتبا  یدازآ  نادیم  نارهت  یناشن   :: سردآ سردآ
یتسپ 1391715117 دک  ینابیتشپ  تاکرادت و  هرادا  تیالو 

02123902777 :: نفلت :: www.sqev.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

هداد5879187 زکارم  یحارط  یربیاس و  تینما  هزوح  رد  هرواشم  تامدخ  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس5879568 هاگتسد  ود  سنسیال و  هارمه  هب  لاو  ریاف  هاگتسد  ود  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

تازیهجت تازیهجت وو   چوس   چوس رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

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

زا 102 ھحفص 12 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یزادنا5889793 هار  بصن و  یتناراگ ، هارمه  هب   IPTeleghony متسیس تازیهجت  سنسیال و  دیرخ 
ینابیتشپ و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس5890710 هاگتسد  ود  سنسیال و  هارمه  هب  لاوریاف  هاگتسد  ود  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلخادم5890842 یبایدادعتسا  صیخشت و  یریگشیپ  دنمشوه  هچراپکی و  هناماس  ینابیتشپ  یحارط 
یتیامح تامدخ  و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نارهت رهش  یزاسابیز  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

46-8-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ات 16:45هرامش تعاس 8  زا  زور  تدم 10  هب  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5889791 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

غلبم  راک : ماجنا  دروآ  رب  دابآ - نسح  نادیم  رذگریز  هیحلاص و  هاگنادیم  یرهش -  رگشیامن  هاگتسد  ود  یزادنا  هار  بصن و  هزاس ، تخاس  مالقا ، دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- هام تدم 4  هب  راک  یارجا  تدم  لایر -  36,044,800,000

.دشاب  یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  راشتنا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  لایر - نویلیم  غلبم 2  دانسا  دیرخ  هنیزه  لایر -  نیمضت 1.803.000.000 

یاهدادرارق روما  لوا  کالپ 2 ط  یدوریش ، دیهش  نابایخ  شبن  یدوریش ، دیهش  هاگشزرو  یوربور  یبونج  حتفم  دیهش  نابایخ  ریت ، تفه  نادیم  نارهت ،  :: سردآ سردآ
نامزاس

:: نفلت :: www.zibasazi.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیروتینام5879229 نلاسزیهجت  هژورپ  هحفص 9)تایلمع  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرهش یرهش رگشیامن   رگشیامن هاگتسد   هاگتسد ودود   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هزاس ، ، هزاس تخاس   تخاس مالقا ، ، مالقا دیرخ   دیرخ 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 102 ھحفص 13 
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زاوها یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش ات  زا 1401/8/7   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

جارس  :: عبنم :: 1401/08/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5879076 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/08/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 8  رد  یلع  ماما  راولب  یا و  هفرح  ینف و  یقرش  ماما  راولب  یکیفارت  درس  کیلیرکا  گنر  یارجا  و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 8.824.934.300 

لایر نیمضت 441.246.715   :: 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

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005140000113 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5879077 :: هرازه هرازه :: 1401/08/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریدغ ) لپ  فداصترپ  عطقم   ) درکرهش - رهش نیرز  روحم  ییانشور  متسیس  ارجا  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ریدغ ) لپ  فداصترپ  عطقم   ) درکرهش - رهش نیرز  روحم  ییانشور  متسیس  ارجا  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
21,962,320,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,099,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/02/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دور هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ ، کچوکازریم  راولب   ، 8176633751 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

یکیفارت یکیفارت درس   درس کیلیرکا   کیلیرکا گنر   گنر یارجا   یارجا وو   دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 1818

روحم روحم ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس ارجا   ارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 102 ھحفص 14 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ahde79udj9h5d?user=37505&ntc=5879076
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5879076?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/a6ftts5fw43sd?user=37505&ntc=5879077
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5879077?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005140000120 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5879093 :: هرازه هرازه :: 1401/08/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتوم   - ناگیاپلگ روحم  ییانشور  متسیس  یارجا  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هتوم   - ناگیاپلگ روحم  ییانشور  متسیس  یارجا  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
39,402,357,500 یلام :  دروآرب 

لایر   1,971,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/02/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دور هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ ، کچوکازریم  راولب   ، 8176633751 یتسپ :  دک  ناگیاپلگ ،  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

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005140000109 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5879113 :: هرازه هرازه :: 1401/08/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نهآ  بوذ  هندرگ  ات  درکرهش  ناهفصا -  هار  سیلپ  روحم  ییانشور  متسیس  یارجا  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نهآ  بوذ  هندرگ  ات  درکرهش  ناهفصا -  هار  سیلپ  روحم  ییانشور  متسیس  یارجا  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
36,534,920,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,827,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1402/02/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دور هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ ، کچوکازریم  راولب   ، 8176633751 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

روحم روحم ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

روحم روحم ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 102 ھحفص 15 
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سیدرف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001050288000109 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5879145 :: هرازه هرازه :: 1401/08/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدجت  - رهش حطس  رباعم  ریسم  تیاده  یاهولبات  حالصا  یزاسزاب  ریمعت و  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  سیدرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دیدجت - رهش حطس  رباعم  ریسم  تیاده  یاهولبات  حالصا  یزاسزاب  ریمعت و  بصن ، دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

باسح هرامش  هب  یدقن  زیراو  شیف  ای  همان  تنامض  لصا  فلا ) تکاپ  افرص   ) لیوحت هب  تبسن  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 
ریبد زاگرف - هار  راهچ  هب  هدیسرن  مدقم  ینارهت  راولب  سیدرف - سردآ  هب  هبنشجنپ  زور  خروم 26/08/1401  تعاس 13:30  یرادا  تقو  نایاپ  ات   100823004139

یراذگراب ناریا ) داتس   ( تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  ب و ج  فلا - تاکاپ  نامز  مه  دنیامن و  مادقا  کی  یفنم  هقبط  سیدرف  یزکرم  یرادرهش  هناخ 
.دنیامن 

15:00 تعاس : 1401/11/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ای همان  تنامض  لصا  فلا ) تکاپ  افرص   ) لیوحت هب  تبسن  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   ، 3166753137 یتسپ :  دک  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
قم ینارهت  راولب  سیدرف - سردآ  هب  هبنشجنپ  زور  خروم 26/08/1401  تعاس 13:30  یرادا  تقو  نایاپ  ات  باسح 100823004139  هرامش  هب  یدقن  زیراو  شیف 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم ریسم   ریسم تیاده   تیاده یاهولبات   یاهولبات حالصا   حالصا یزاسزاب   یزاسزاب وو   ریمعت   ریمعت بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2222

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

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

زا 102 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3npx53wjda2vd?user=37505&ntc=5879145
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سیدرف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001050288000101 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5879148 :: هرازه هرازه :: 1401/08/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قطانم 1 و 2  یکیفارت  تازیهجت  ییامنهار و  یاهغارچ  مئالع و  اهولبات و  یزاسزاب  ریمعت و  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زربلا  ناتسا  سیدرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

قطانم 1 و 2 یکیفارت  تازیهجت  ییامنهار و  یاهغارچ  مئالع و  اهولبات و  یزاسزاب  ریمعت و  بصن و  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   900,000,000 نیمضت :  غلبم 

باسح هرامش  هب  یدقن  زیراو  شیف  ای  همان  تنامض  لصا  فلا ) تکاپ  افرص   ) لیوحت هب  تبسن  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 
ریبد زاگرف - هار  راهچ  هب  هدیسرن  مدقم  ینارهت  راولب  سیدرف - سردآ  هب  هبنشجنپ  زور  خروم 26/08/1401  تعاس 13:30  یرادا  تقو  نایاپ  ات   100823004139

یراذگراب ناریا ) داتس   ( تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  ب و ج  فلا - تاکاپ  نامز  مه  دنیامن و  مادقا  کی  یفنم  هقبط  سیدرف  یزکرم  یرادرهش  هناخ 
.دنیامن 

15:00 تعاس : 1401/11/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

سیدرف یزکرم  یرادرهش  - زاگرف هار  راهچ  هب  هدیسرن  مدقم  ینارهت  راولب  سیدرف - سردآ   ، 3166753137 یتسپ :  دک  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  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

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   ییامنهار   ییامنهار یاهغارچ   یاهغارچ وو   مئالع   مئالع وو   اهولبات   اهولبات یزاسزاب   یزاسزاب وو   ریمعت   ریمعت وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 102 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/hsfexsptq3rpq?user=37505&ntc=5879148
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رهشمالسا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090320000097 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5879165 :: هرازه هرازه :: 1401/08/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رباعم  نکاما و  یماسا  یاهولبات  بصن  ریمعت و  دیرخ ، یهدناماس ، هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  رهشمالسا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهشمالسا یرادرهش  قطانم  روما  یرهش و  تامدخ  تنواعم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,180,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   350,000,000 نیمضت :  غلبم 

تسا .  هدیدرگ  جرد  یهاگآ  عالطا و  تهج  ازجم  تروص  هب  یتسویپ  کرادم  دانسا و  رد  قوف  هصقانم  طیارش  تاعالطا و  هیلک   : ** نیمضت تاحیضوت 
.دیامن رهشمالسا  یرادرهش  هناخریبد  لیوحت  ررقم  دعوم  رد  هتسب  رد  ار  فلا  تکاپ  تسیاب  یم  رگ  هصقانم  ***

.دنیامن  هئارا  ار  یداهنشیپ  تمیق  هصقانم  دانسا  هب  هجوت  اب  دیاب  ناگهدنهد  داهنشیپ  دشاب و  یمن  یعطق  تروصب  هناماس  رد  هدش  باختنا  رطس 
12:00 تعاس : 1401/11/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم نامتخاس  (ع - ) مظاک یسوم  ماما  نابایخ  شبن  جیسب - راولب  رهشمالسا -  ، 3313778468 یتسپ :  دک  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
رهشمالسا 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

رباعم رباعم وو   نکاما   نکاما یماسا   یماسا یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   ریمعت   ریمعت دیرخ ، ، دیرخ یهدناماس ، ، یهدناماس 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 102 ھحفص 18 
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جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005265000266 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5879553 :: هرازه هرازه :: 1401/08/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدننازرل 2  طوطخ  یقفا و  مئالع  یارجا  یتلافسآ و  یاههاکتعرس  یزیمآ  گنر  هدایپ و  نیرباع  یاههاگرذگ  یروحم و  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

طوطخ یقفا و  مئالع  یارجا  یتلافسآ و  یاههاکتعرس  یزیمآ  گنر  هدایپ و  نیرباع  یاههاگرذگ  یروحم و  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
هدننازرل 2 

19,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   950,000,000 نیمضت :  غلبم 

یربارت هار و  مزال 5  هبتر  نیمضت :  تاحیضوت 
رتاهت   26/3%

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

دیحوت نادیم  جرک   ، 3134851889 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  ود  هدرشف  یبایزرا  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

83/401/91 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام مایپ   :: عبنم :: 1401/08/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5889769 :: هرازه هرازه :: 1401/08/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هطوبرم  یاه  ناتسرهش  یظافحتسا  یاههار  هیلک  نالیلهو و  لوادرچ  ناوریس  یاه  ناتسرهش  یاههار  یزاس  نمیا  تلافسآ و  یزاسهب ، یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  ارجا 24  تدم 

لایر دروآرب 671.910.617.783 

یربارت هار و  هتشر  یهگآ -  لصا  رد  جردنم  یدقن  یزیراو  تروص  هب  لایر  نیمضت 19.500.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد دحاو  مالیا -  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم  راولب  مالیا -  فلا -  تکاپ  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

نامیپ و هرادا   08433338400 - 08433330195 - 08433362922 :: نفلت نفلت
یگدیسر

setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

3341638 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو یقفا   یقفا مئالع   مئالع یارجا   یارجا وو   یتلافسآ   یتلافسآ یاههاکتعرس   یاههاکتعرس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   هدایپ   هدایپ نیرباع   نیرباع یاههاگرذگ   یاههاگرذگ وو   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
22 هدننازرل   هدننازرل طوطخ   طوطخ

2525

اههار اههار یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   تلافسآ   تلافسآ یزاسهب ، ، یزاسهب یراذگاو   یراذگاو 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 102 ھحفص 19 
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جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005265000266 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش ات  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5889908 :: هرازه هرازه :: 1401/08/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طوطخو یقفا  مئالع  یارجاو  یتلافسآ  یاههاگتعرس  یزیمآ  گنر  هدایپ و  نیرباع  یاههاگرذگ  یروحم و  یشک  طخ  یارجاو  هیهت  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(2) هدننازرل

لایر رابتعا 19.000.000.000  غلبم 

لقادح هئارا  رهش  - کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  یدقن  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 950.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  باسح 700785313795 -  هب  لایر  دانسا 1.000.000  دیرخ  یربارت -  هار و  هبتر 5 

لوا هقبط  رد  عقاو  جرک  یرادرهش  هناخریبد  لالب  راولب  - دیحوت نادیم  - جرک سردآ  لیوحت   :: سردآ سردآ

02635892421 :: نفلت :: setadiran.ir karaj.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

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

یا هلحرم  کت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/08/07  زا   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نهیم مه   :: عبنم :: 1401/08/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890078 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/08/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دزی رهش  رباعم  رد  یکیفارت  درس  گنر  اب  یروحم  یشک  طخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگآ  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر   717.000.000 نیمضت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک 

لایر  1.200.000 دانسا : دیرخ 
.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش 

.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه 

دزی یرادرهش   :: 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

یقفا یقفا مئالع   مئالع یارجاو   یارجاو یتلافسآ   یتلافسآ یاههاگتعرس   یاههاگتعرس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   هدایپ   هدایپ نیرباع   نیرباع یاههاگرذگ   یاههاگرذگ وو   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجاو   یارجاو هیهت   هیهت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
(( 22 )) هدننازرل هدننازرل طوطخو   طوطخو

2727

رهش رهش رباعم   رباعم ردرد   یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 2828

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

126/36/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

اسر یادن   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890110 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/08/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجیدنه رهشهام -  روحم  یلصفم  یسرجوین  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مشق دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناگزمره یادن   :: عبنم خرومعبنم ات   1401/08/18  - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890615 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 14  سار   - 1401/08/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مشق  هریزج  حطس  رد  یکیفارت  مئالع  اهولبات و  بصن  لمح و  هیهت ، هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یا هبرگ  مشچ  باتزاب  ددع   1000 هناخ - هدنوش 3  میظنت  نز  کمشچ  غارچ  ددع   10 یرتم ، ولبات 1.5  ددع   1500 یرتم ، ولبات 2  ددع   700 یرتم ، ولبات 3  ددع   370 - 

ینمیا هکشب  ددع   150 یکیتسالپ ، یاه  هناوتسا  زا  هدافتسا  اب  ریگ  هبرض  ددع   150 هفرطود ،

پاچ هنیزه  ...یهگآ  رد  جردنم  یراج  باسح  هب  لایر  نویلیم  غلبم 5  دانسا  فایرد  لایر -  نازیم 2.500.000.000 هب  یکناب  همانتنامض  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ 

تالماعم 07635252150 - نویسیمک  هناخریبد  اهدادرارق  روما  یقوقح و  تیریدم  نامتخاس  نمهب  ردنب  هلکسا  مشق  دازآ  هقطنم  نامزاس  دانسا : لیوحت   :: سردآ سردآ
تالماعم نویسیمک  هناخریبد  اهدادرارق  یقوقح و  روما  تیریدم  رتفد  : ییاشگزاب

35252150-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35241706-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم یلصفم   یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2929

هریزج هریزج حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت مئالع   مئالع وو   اهولبات   اهولبات بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت ، ، هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 3030

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

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/36/130 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش خیرات 1401/08/07  زا   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ رون   :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890686 :: هرازه هرازه 10دکدک   تعاس  - 1401/08/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  ردنبرس  رهشهام -  روحم  ینایم  ژوفر  حالصا  ضیرعت و  یزاسهب ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

126/36/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

اسر یادن   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890688 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/08/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجیدنه رهشهام -  روحم  یلصفم  یسرجوین  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم ینایم   ینایم ژوفر   ژوفر حالصا   حالصا وو   ضیرعت   ضیرعت یزاسهب ، ، یزاسهب ناونع : : ناونع 3131

روحم روحم یلصفم   یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت 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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سیدرف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

راداوه یایند   :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890747 :: هرازه هرازه :: 1401/08/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم د حطس  هلحم  یاه  کراپ  ءایحا  یزاسزاب و  تهج  زاین  دروم  حلاصم  هیلخت  لمح ،  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام تدم 9  لایر -  دروارب 20.000.000.000 

هام  تدم 2  لایر -  دروارب 20.000.000.000  نارحب -  تیریدم  یروتوم  قارب و  تالآ  رازبا  تازیهجت  روتارنژ و  دیرخ 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
عوضوم  اب  طبترم  تیلاعف  هناورپ  ای  همان  ساسا  مزال :  هبتر  لقادح  لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

...و ینمیا  تیحالص  طبترم +  هموزر  همانساسا و  تازیهجت  تاسیسات و  ای 5  یربارت  هار و   5 لایر -   950.000.000 - 

سیدرف یزکرم  یرادرهش  - زاگرف هار  راهچ  هب  هدیسرن  مدقم  ینارهت  راولب  سیدرف - سردآ   ، 3166753137 یتسپ :  دک  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

یلخاد 158  02636658111 :: 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

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

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

2001094839000103 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890844 :: هرازه هرازه :: 1401/08/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب یا 1/05  هقطنم  بیرض  یرسالاب 1/41 و  بیرض  اب  لاس 1401  هینبا  ءاهب  تسرهف  ساسا  رب  ولیزرط  هاگلیس  یور  رب  یراذگ  هدرن  لیر و  دراگ  داجیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمالعا  طیارش  ساسا  رب  یرادناتسا  یرادناتسا  یزیر  همانرب  تنواعم  لماش  یاه  همانشخب  ساسا  رب  لیدعت  لامعا  اب  عوطقم و  تروصب  هاگراک  زیهجت 

هیمورا  یزکرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یراذگ هدرن  لیردراگ و  داجیا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   699,373,054 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/09/17 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

بالقنا نادیم  هیمورا   ، 5715653971 یتسپ :  دک  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  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

..و ..و تالآ   تالآ رازبا   رازبا تازیهجت   تازیهجت وو   روتارنژ   روتارنژ دیرخ   دیرخ کراپ -  -  کراپ ءایحا   ءایحا وو   یزاسزاب   یزاسزاب تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم حلاصم   حلاصم هیلخت   هیلخت لمح ،  ،  لمح دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 3333

هاگلیس هاگلیس یور   یور ربرب   یراذگ   یراذگ هدرن   هدرن وو   لیر   لیر دراگ   دراگ داجیا   داجیا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 21 - 95 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5890946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هقطنم  حطس  ینارمع  یا و  هلحم  هعسوت  یاه  هژورپ  تهج  تیزوپماک  ونان  هچیرد  دیرخ  - 

ناسارخ  نادیم  ات  ربخم  نابایخ  زا  نارواخ  نابایخ  لوادج  راهنا و  یزاسهب  تمرم و  تایلمع  - 
هقطنم  حطس  وردنت  یداع و  یمومع  لقن  لمح و  سوبوتا  یاه  هاگتسیا  تازیهجت  ضیوعت  زیهجت و  ثادحا ، تایلمع  - 

یهگآ لصا  رد  جردنم  لماک  نتم  - .. 

هدهع هب  یهگآ  جرد  هنیزه  یکناب -  همان  تنامض  ای  یرادرهش  هبعش  رهش  کناب  یهگآ  لصا  رد  جرنم  هرامش  باسح  هب  یدقن  تروص  هب  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ناگدنرب 

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

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

84161202 تاعالطا 841617 - تفایرد   96040384 - 96040380 :: نفلت :: business.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو راهنا   راهنا یزاسهب   یزاسهب وو   تمرم   تمرم تایلمع   تایلمع ینارمع - - ینارمع وو   یایا   هلحم   هلحم هعسوت   هعسوت یاه   یاه هژورپ   هژورپ تهج   تهج تیزوپماک   تیزوپماک ونان   ونان هچیرد   هچیرد دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
نابایخ نابایخ لوادج   لوادج

3535

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

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/350/28016 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم خرومعبنم تعاس 15  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5889910 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/09/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد زور -  راک 266  یارجا  تدم  لایر -  دروآرب 48.064.427787  هنگنز - دیهش  تفن  لاقتنا  زکرم  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یارجا  نامیپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسارح دحاو  تراظن :

...یهگآ رد  جردنم  باسح  هب  لایر  غلبم 300.000  دانسا  دیرخ  لایر -  نیمضت 2.403.221.389   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامیپ یقوقح و  روما  ناتسزوخ  هقطنم  ناریا  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  یلضاف  دیهش  تشوکمرخ خ  زاوها  یداهنشیپ  یاهتکاپ  هئارا  لیوحت و   :: سردآ سردآ
متشه دنپس پ 188 ط  هبهدیسرن خ  ینرق  دبهپس  نارهت خ  ییاشگزاب :

32176463-061 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.shana.ir ioptc.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

ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 9   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هشیدنا یایرد   :: عبنم خرومعبنم تعاس 9   - 1401/08/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890631 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9  ییاشگزاب   - 1401/08/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  هبعش  هتسبرادم 16  یاه  نیبرود  تخاسریز  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیروتینام5879229 نلاسزیهجت  هژورپ  هحفص 9)تایلمع  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تفن تفن لاقتنا   لاقتنا زکرم   زکرم کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یارجا   یارجا نامیپ   نامیپ ناونع : : ناونع 3636

ناتسا ناتسا حطس   حطس هبعش   هبعش   1616 هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود تخاسریز   تخاسریز بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5879285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرازفا و تخس  تاقلعتم  هیلک  اب  لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تازیهجت تسیل  لودج  رد  دوجوم  زکارم  قبط  ینف  یاهنلاس  یدورو  برد  تهج  یرازفا  مرن 

1101001022001435 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

دوش هتفرگ  سامت  هرامش 09370252130  هب  یولع  سدنهم  اب  رتشیب  عالطا  بسگ  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33453206-077  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک بالضاف  بآ و  یسدنهم  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   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5879399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبطرواشم  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001095000014 زاین :  هرامش 

یصصخت ردام  روشک   بالضاف  بآ و  یسدنهم   تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ابیکش 89603613 مناخراکرس  یگنهامه  تهج.ددرگ  همیمضروتکاف  شیپ  نمضرد  دوش  یراذگاب  هنایلاس  تمیق  تسویپ  لیاف  قبط  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415615441 یتسپ :  دک  هداز ،  هللادبع  ناردارب  دیهش  زرواشک خ  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89604614-021  ، 88953321-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88953329-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینف ینف یاهنلاس   یاهنلاس یدورو   یدورو برد   برد تهج   تهج یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس تاقلعتم   تاقلعتم هیلک   هیلک اباب   لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع
تازیهجت تازیهجت تسیل   تسیل لودج   لودج ردرد   دوجوم   دوجوم زکارم   زکارم قبط   قبط

3838

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبطرواشم   قبطرواشم تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5879488 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  ربارب  یرازفا  تخس  لاوریاف  هاگتسد  ینابیتشپ  تامدخ  سنسیال و  شزومآ  یزادنا و  هار   ، بصن رارقتسا ، ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  )

1101001298000039 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  اکرآ  هناماس  نایار  هدنزاس  عجرم  سوفوس  یتراجت  مان   XGS 2100 لدم یناریا  رورس  اب  لاوریاف  سنسیال   UTM هاگتسد الاک :  مان 
اکرآ هناماس  نایار  هدننک  هضرع 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن یراذگراب  هناماس  رد  ًاددجم  سامت ) هرامش  ءاضما و  رهم ، ) لیمکت زا  سپ  تفایرد و  ار  تسویپ  کرادم  یتسیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دودرم  هدوبن و  شریذپ  لباق  تسویپ  کرادم  نودب  تمیق  داهنشیپ 

9717733335 یتسپ :  دک  تلم ،  کناب  یتسرپرس  بنج  ریت -  متفه  نابایخ  یتالحم -  دیهش  نابایخ  دنجریب -  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32448858-056  ، 32049058-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32049329-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش ربارب   ربارب یرازفا   یرازفا تخس   تخس لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ وو   سنسیال   سنسیال شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار  ، ، بصن بصن رارقتسا ، ، رارقتسا ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ))

4040
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روشک یشزرو  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5879503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  - ینامزاس لیاف  تیریدم  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001091000138 زاین :  هرامش 

روشک یشزرو  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زادرپ ناملپد  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DP-800 لدم رازفا  مرن   CD هارمه هب  هداد  هاگیاپو  یدربراک  یاهرازفا  مرن  رورس  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یرابتعا  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یشزرو ،  نکاما  یرادهگن  هعسوت و  تکرش  - بالقنا یشزرو  هعومجم  - امیس ادص و  بنج  - شیاین نابایخ  - رصعیلو خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1995614111 یتسپ : 

23079287-021  ، 23079102-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22028081-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5879716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک حرش  یروآ  نف  دحاو  داتو  بصن  زا  سپ  تخادرپ  زرخاب  ءایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هاگشیامزآ  تهج  (lis) رازفا مرندیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ یاه  تسیل  قبط 

1101090555000018 زاین :  هرامش 
زرخاب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
زرخاب رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاه تسیل  قبط  لماک  حرش  یروآ  نف  دحاو  داتو  بصن  زا  سپ  تخادرپ  زرخاب  ءایبنالا  متاخ  ناتسرامیب  هاگشیامزآ  تهج  (lis) رازفا مرندیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ

9597135117 یتسپ :  دک  زرخاب ،  تشادهب  هکبش  نمشوپ -  دیهش  نابایخ  یاهتنا  شخب 2 -  زرخاب ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54825757-051  ، 54825888-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54824179-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینامزاس ینامزاس لیاف   لیاف تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4141

ناتسرامیب ناتسرامیب هاگشیامزآ   هاگشیامزآ تهج   تهج ( ( lislis  ) ) رازفا رازفا مرندیرخ   مرندیرخ ناونع : : ناونع 4242

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

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

زا 102 ھحفص 28 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/rjl7lby2gy4er?user=37505&ntc=5879503
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5879503?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mvyb9njdc6m42?user=37505&ntc=5879716
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5879716?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا ییاضف  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   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5879745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم  هربراک  هلاس 800  کی   CORPORATE هخسن شیوداپ -  سوریودض  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000225 زاین :  هرامش 

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

زادرپ نما 
ددع 1 دادعت : 

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

 . دشاب ناریا  تاعالطا  یروانف  نامزاس  یروهمج و  تسایر  یاتفا  یدربهار  تیریدم  زکرم  زا  یتینما  یبایزرا  همانیهاوگ  یاراد  یتسیاب  شیوداپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناریا  کیتامروفنا  عیانص  هاگشیامزآ  زا   EAL1 همانیهاوگ ناریا و  تاعالطا  یروانف  نامزاس  زا  یتینما  هیدات  یاراد  لوصحم 

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباب یتشهب  رتکد  مولظم  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5890157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکشزپ دانسا  کیکفت  یپک و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096240000006 زاین :  هرامش 

لباب یتشهبرتکد  مولظمدیهش  ینامرد  یشزومآزکرم  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

لباب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4716681451 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  ناتسرامیب  - یمساق درگرس  دیهش  نابایخ  - یروشک نادیم  لباب - لباب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32252071-011  ، 32252070-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32251664-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیوداپ شیوداپ سوریو   سوریو دضدض   ناونع : : ناونع 4343

یکشزپ یکشزپ دانسا   دانسا کیکفت   کیکفت وو   یپک   یپک تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4444
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نادهاز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت 09940731620 هرامش 

09153430727
1101006008000043 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  نادهاز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کیتامروفنا تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   ASA 5510-SEC-BUN-K9 لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

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

.دشاب یم  تسویپب  طیارش  ینف و  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم زکرم  یرادرهش  رورس  قاتا  ارجا  لحم 

 . تسا هدنرب  هدهع  رب  یریگراب  لمح و  ینابیتشپ ، یزادنا ، هار  بصن ، هنیزه 
.دشاب اراد  ار  یا  هنایار  فنص  هیداحتا  زوجم  کیتامروفنا و  یلاع  یاروش  یهاوگ  تسیاب  یم  راکنامیپ 

9813673157 یتسپ :  دک  نادهاز ،  زکرم  یرادرهش  - یدازآ نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224064-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33251140-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش  - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890256 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/08/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

imanager u 2000 یرون ربیف  هکبش  تیریدم  رازفا  مرن  یزادنا  هار  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

رازبا متسیس و  هیاپ  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  هیارا و  ینابیتشپ -  تامدخ  کیتامروفنا - تاطابترا -  تاعالطا و  یروانف  رازفا  مرن  دیلوت  یاه 7  هبتر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاطابترا یتارباخم -  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  - 

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

05131296624 - 05131296708 :: نفلت :: www.ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 4545

یرون یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 4646

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

26680512 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/1415:00:00هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم :: 15:00:001401/08/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890292 :: هرازه هرازه :: 1401/08/1509:00:00دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Imanager U2000 یرون ربیف  هکبش  تیریدم  رازفا  مرن  یزادنا  هار  بصن و  عوضوم :  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ناگیار دانسا :  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(--- تاطابترا تاعالطا و  یروانف   ) رازفا مرن  دیلوت  ناگدنشورف -  هتشر  1
هبتر 7 لقادحینابیتشپ  تامدخ  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هتشر  2

هبتر 7 لقادحرازبا  متسیس و  هیاپ ، یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  هیارا و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هتشر  3
هبتر 7 لقادحیتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هتشر  4

هبتر 5 لقادحتاطابترا  ناراکنامیپ -  هتشر  5

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  ملعم 1 ، شبن  ملعم ، راولب  دهشم ، هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

05131296708 نفلت :   05131296624 ینف : سانشراک  نفلت   :: نفلت :: Vendor.mashhad.ir ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5890414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دامن تقد  افطل  دشابیم  تسویپ  هب  لماک  تاصخشم  ) وکسیس رواپ  ریاف  لاوریاف  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000125 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناراب رهم  نیمث  یتعنص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   ASA5520 لدم هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه تهج  یضیف  سدنهم   09354558769 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Imanager U2000Imanager U2000 یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 4747

(( دامن دامن تقد   تقد افطل   افطل دشابیم   دشابیم تسویپ   تسویپ هبهب   لماک   لماک تاصخشم   تاصخشم )) وکسیس وکسیس رواپ   رواپ ریاف   ریاف لاوریاف   لاوریاف لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5890422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ یراذگ  تمیق  سپس  دامن  هعلاطم  تقد  اب  افطل  دشابیم ( تسویپ  هب  یتساوخرد  تامدخ  لماک  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090345000126 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هنزور شیدنا  هداد  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  زودنیو  تحت  هخسن  هنزور  تیاس  بو  یحارط  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ددرگ ددرگ یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق سپس   سپس دامن   دامن هعلاطم   هعلاطم تقد   تقد اباب   افطل   افطل دشابیم ( ( دشابیم تسویپ   تسویپ هبهب   یتساوخرد   یتساوخرد تامدخ   تامدخ لماک   لماک تاصخشم   تاصخشم ناونع : : ناونع 4949

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام تدم 2  هب  هکبش  یرازفا و  مرن  تامدخ  هنایار و  یرادهگن  ریمعت  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000216 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لیوحت زا  سپ  هام  3 لقادح هجو  تخادرپ 

تسویپ تاصخشم  قباطم 
ددرگ یم  مالعا  دودرم  هدش  هئارا  تمیق  تاصخشم ،  روتکاف و  شیپ  ندوبن  همیمض  تروص  رد 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  تاروسک  هیلک  وباسح  اصافم 

6134813956 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  قرب  بآ و  نامزاس  یزکرم  نامتخاس  ناتسلگ  هداج  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هام هام   22 تدم   تدم هبهب   هکبش   هکبش وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن تامدخ   تامدخ وو   هنایار   هنایار یرادهگن   یرادهگن ریمعت   ریمعت سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار 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 12 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  تامدخ و  حرش  اب  قباطم  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاسدیدجرورس  لیمیا  سیورسدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاسکی ینابیتشپ  ناگیار و  یناسر  زور  هب  هارمهب 

1101003012000128 زاین :  هرامش 
یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناناوج کینورتکلا  نازادرپ  هدیا  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  روشک  لخاد  رد  لیمیا  لاسرا  عماج  هناماس  ناونع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

یمازلا هدننک  نیمات  ابش  باسح  هرامش  یداصتقا و  دک  هئارا  - 2 .دوش هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک ههام  کی  رثکادح  روتکاف  باسح  هیوست  نامزاس 4 - لحم  رد  بصن  لیوحت و  - 3 .تسا

1416753941 یتسپ :  دک  کالپ 17 ،  قشمد - نابایخ  یبونج -  نیطسلف  زرواشک - راولب  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84491205-021  ، 88804379-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88893852-021 :: 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

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

5879245RFID یروانف اب  ییوردوخ  ددرت  لرتنک  یاهمتسیسمتسیس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 58) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یطابترا5890047 هکبش  لباک   - IP هکبش تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  بو -  تحت  رازفا  مرن  هتسب 
 - هنایار شفنب  کسید  دراه  راد -  زنل   SMD روتکژورپ قرب -  هلول  هنایار -  رورس  راددلیش - 

میس یب  لاقتنا  متسیس  ویدار  رورس -  کسید  دراه  یموجن -  تعاس 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رازفا5890820 مرن  ماد 3 - دیپسا  نیبرود  بآ 2 - دض  تلوب  یاه  نیبرود  هحفص 63)1 - هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بوبو تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: 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   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5879518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تامازلا  تاصخشم و  اب  قباطم  عیزوت  یاه  تسپ  گنیروتینام  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201007007000195 زاین :  هرامش 

دهشم رهش  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ ینف  تامازلا  تاصخشم و  اب  قباطم  عیزوت  یاه  تسپ  گنیروتینام  متسیس  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
هاگتسد  17 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق داهنشیپ  دنس ،  ندوبن  تسویپ  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  مالعتسا  مرف  ندومن  تسویپ  و  ءاضما ) رهم و  اب  الاک ،  لدم  دنرب و  نعت   ) لیمکت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دامرف تقد  ار  الاک  هبزاین  خیرات  دوش (.  صخشم  الاکدک  کی  فیدر  ره  یارب  افطل  .تفرگ  دهاوخن  رارق  یسررب  دروم 

9185837693 یتسپ :  دک  مایخ 31 ،  شبن  مایخ -  راولی  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37662829-051  ، 37613041-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37681066-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عیزوت عیزوت یاه   یاه تسپ   تسپ گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 5252

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

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

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

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

5889949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جنس نایرج  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004243000053 زاین :  هرامش 

کارا یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
SHENZEN EVERBEST MACHINERY INDUSTRY هدنزاس عجرم   CEM یتراجت مان   DT-1880 لدم رگالاتید  اب  ریاو  تاه  یسانشاوه  جنس  داب  الاک :  مان 

للملا نیب  کیرتکلا  ششخرد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CO. LTD
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاعالطا هداد / ذخا  تراک  هارمه  هب   30khz سناکرف ات  اوه  نایرج  یریگ  هزادنا  تهج  غاد  میس  جنس  نایرج  هاگتسد  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
میهاربادمحم 09128151264 یاقا  ینف 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  الاک /  لیوحت  زا  دعب  زور  هجو 40  تخادرپ 

3818141167 یتسپ :  دک  .کارا ،  یتعنص  هاگشناد  هاگشناد - نابایخ  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400423-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33670020-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جنس جنس نایرج   نایرج هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5353

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

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

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

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

5890227 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ششک تست  هاگتسد  هب  طوبرم  شوب  کرام  ولو  ورس  لرتنک  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  اب  لاسرا  - یروف لیوحت  یلخاد 135- یمشاه 88841182  دوش  کچ  سکع  تسویپ 

1101001469000911 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  . SIEMENS Co هدنزاس عجرم   SIMADYN D لدم  PLC متسیس یجورخ  یاه  هداد  لرتنک   IMPAG 4 لماک تراک  الاک :  مان 
نف یتآ  نومزآ  هدننک 

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

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ششک تست  هاگتسد  هب  طوبرم  شوب  کرام  ولو  ورس  لرتنک  تراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک نیمات  اب  لاسرا  - یروف لیوحت  یلخاد 135- یمشاه 88841182  دوش  کچ  سکع  تسویپ 

9669189124 یتسپ :  دک  درونجب ،  نیارفسا  هداج  رتمولیک 12  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: 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 ورس   ورس لرتنک   لرتنک تراک   تراک ناونع : : ناونع 5454

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

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

5890867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و داهنشیپ  ، دینک هعجارم  هدش  تسویپ  یاضاقت  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ,0130103 اضاقت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش تسویپ  ازجم  تروصب  گولاتاک  یلام و 

1101093985005663 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

F.C.C.C هدنزاس عجرم  ییویدار  یاه  تیاس  رد  ردیف 1\2  لباک  ترا  لاصتا  دربراک   in 2\1 تیک دنارگ  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
یفیلخ نامیا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HARTEX یتراجت مان   KTYB-02 لدم لاتیجید  راشف  جیگ  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HIMA یتراجت مان   Z7108 لدم  PLC هاگتسد هعطق  گالپ  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گولاتاک یلام و  ینف و  داهنشیپ  ، دینک هعجارم  هدش  تسویپ  یاضاقت  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ,0130103 اضاقت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپ  ازجم  تروصب 

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

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

PLCPLC  هاگتسد هاگتسد هعطق   هعطق گالپ   گالپ لاتیجید - - لاتیجید راشف   راشف جیگ   جیگ -- ردیف ردیف لباک   لباک ترا   ترا لاصتا   لاصتا دربراک   دربراک   inin   22 \\11 تیک   تیک دنارگ   دنارگ ناونع : : ناونع 5555

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

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 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

5889885 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09154670932 ییاون یاقآ  سامت  هرامش  هب  رتشیب  تاعالطا  تهج  دشابیم  دنس  تسویپ  لیاف  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092956000026 زاین :  هرامش 

( رهشناریا  ) ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
گیرردنب یدمحا  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   N.S.P یتراجت مان   kg 3 ردنلیس یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ردنلیس 1 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  رهشناریا ،  یا   هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  ( - هر ) ینیمخ ماما  نابایخ  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9916913163

37222054-054  ، 37222085-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37224476-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

kgkg  33  ردنلیس ردنلیس یناشن   یناشن شتآ   شتآ   CO2CO2 یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 5656

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطمروتکاف شیپرد  یلک  تمیق  طقف  ًافطل  * بالقنا عمتجم  هناخ  یرطاب  قیرح  نالعا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  ، دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . یتسویپ تاحیضوت  همیمض و  تامازلا 

1201001022000186 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تلاصا نیمضت  هئارا  ناسکی *  یلصا  روتکاف  اب  لیافورپ  رد  جردنم  یتسپدک  یادتبا 1400* زا  دیلوت  لاس  هدنشورف  طسوت  شورف  زا  سپ  یتناراو  یتناراگ و  - 
یمازلا زاین  تروص  رد  همیب  باسحافم  هئارا   * هدش هئارا  یالاک 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  تازیهجت  بصن   ، لقنو لمح  هنیزه  هنوگره  لک * هرادا  نیا  ناسانشراکداتو  تمدخ  الاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  باسح 45 هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رامیت 88116140. یاقآرتشیب  تاعالطا  دادرارق * دقع  زاین  تروص  رد  تامدخ  تیهام  اب  اهزاین  هیلک  یمازلا * همیب  باسحافم  هئارا   * هدننک نیمات 

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

88113513-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: 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

هناخ هناخ یرطاب   یرطاب قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 5757

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 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890155 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هئارا  تسویپ  قبط  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب /  یم  هباشم  دک  ناریا  گولانآ ، قیرح  نالعا  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097224000123 زاین :  هرامش 

مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ایاپ یژرنا  لیدبت  هدننک  هضرع  عجرم   FZG CABLE یتراجت مان   FMZ4100 قیرح مالعا  متسیس  قیرح  دض  لباک  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هئارا  تسویپ  قبط  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب /  یم  هباشم  دک  ناریا  گولانآ ، قیرح  نالعا  لباک   :: 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5890697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب لاوس  هنوگره  تهج..دشابیم  تسویپ  هب  یتساوخرد  لیاف.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.یراکزور  ینفرتفددات 60 زادعب  هیوست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
71732200- دیریگب سامت  هرامش  نیا 

1101030708000462 زاین :  هرامش 
یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/08/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1985713871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  رایکدوک  نابایخ  یاهتنا  وجشناد  راولب  نیوا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71732215-021  ، 22180024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22180024-021 :: 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

گولانآ گولانآ قیرح   قیرح نالعا   نالعا لباک   لباک ناونع : : ناونع 5858

صقاون صقاون هیلک   هیلک عفر   عفر وو   لتپ   لتپ ددجم   ددجم یزادنا   یزادنا هار   هار - - EST3EST3  زدراودا زدراودا ریذپ   ریذپ سردآ   سردآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا لتپ   لتپ ییاجباج   ییاجباج ناونع : : ناونع 5959

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890824 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقلاخ سدنهم  یاقآ  سامت 024-33145333  نفلت  ناجنز - رابنا 230  قیرح  ءافطا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001313000193 زاین :  هرامش 

ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هناماس  رد  نکسا و  ًاددجم  مرف ، رد  یداهنشیپ  یاهتمیق  جرد  ینف و  تاصخشم  ءاضما  رهم و  لیمکت  تنیرپ و  زا  سپ  امازلاراکنامیپ "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب ربارب  دیاب  هناماس  رد  هدش  هئارا  یداهنشیپ  لک  تمیق  اب  تسویپ  لیاف  لک  تمیق  دیامن 

4513733685 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  - تارادا عمتجم  زا  رتالاب  - گنزاواگ هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33145344-024  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5890889 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/20 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لالح فشاک  قیرح و  ءافطا  مالعا و  متسیس  یحارط  هرواشم  تامدخ  ناونع : 

14012445 مالعتسا :  هرامش 
تامدخ دیرخ  اهدادرارق و  هرادا  دحاو : 

2022/11/05 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رابنا رابنا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6060

لالح لالح فشاک   فشاک وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یحارط   یحارط هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 6161

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

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

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

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

5879369 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  قباطم  ناشاک  یرتسگداد  یلباک  هکبش  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004579000165 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/12 زاین :  خیرات 
ناشاک رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

درادن یدهعت  راکنامیپ  ناکسا  نیمات  صوصخ  رد  امرفراک   - هدننک نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه   - تسیمازلا هکبش  یارجا  دیرخ و  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8163833131 یتسپ :  دک  رظن ،  هارراهچ  هب  هدیسرن  الاب -  غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36249163-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249163-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5879463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002200 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  کینورتکلا  کتاف  هدنزاس  عجرم   FAT-60-3516A-OXC-2.5G لدم  SDH یرون لانیمرت  نیال  هاگتسد  دربراک   OXC هعطق تراک  الاک :  مان 

کینورتکلا کتاف  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

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

:: 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

71095069-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ یاه   یاه لیاف   لیاف قباطم   قباطم ناشاک   ناشاک یرتسگداد   یرتسگداد یلباک   یلباک هکبش   هکبش یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6262

کینورتکلا کینورتکلا تراک   تراک ناونع : : ناونع 6363

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

5889795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم لنپ و  اب  هارمه  قمع 100   HPI تینوی کر 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاقلعتم لنپ و  اب  هارمه  قمع 100   HPI تینوی 9 کر

1101003290000096 زاین :  هرامش 
یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL580 G7 لدم رورس  کر  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/11 زاین :  خیرات 
متسیس ایاپ  هدننک  هضرع  عجرم   pro لدم  cm 80 قمع  U 44 عافترا هداتسیا  کر  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

وجکین سانشراک  هارمه  هرامش   09126707609 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دننک تمیق  مالعا  نراد  تنوکس  نارهت  رهش  رد  هک  یناک  هدننک  نیمات 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لقن  لمح و  هنیزه 

1534613111 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  عمتجم  ، نارهت یالصم  یلامش  برد  وربور  ، تلاسر هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88830566-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاقلعتم تاقلعتم وو   لنپ   لنپ اباب   هارمه   هارمه   100100 قمع   قمع   HPIHPI تینوی   تینوی   2020 کرکر   ناونع : : ناونع 6464
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روشک عتارم  اهلگنج و  تاقیقحت  هسسوم   :: 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   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5889842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تسیل  قبط  هطوبرم  مالقا  هیهت  یرون و  ربیف  یشک  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092484000195 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  روشک  عتارم  اهلگنج و  تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

متیآ 1 دادعت : 
1401/08/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یزردوگ ، -  نابایخ  زانورس -  نابایخ  دازآ -  ورس  کرهش  رهشناکیپ -  یجورخ  رتمولیک 15 -  جرک -  نارهت  نابوتا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1496813111

44787282-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787288-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هطوبرم   هطوبرم مالقا   مالقا هیهت   هیهت وو   یرون   یرون ربیف   ربیف یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 6565

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

5889873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنومکر قرب  یهار  هس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرون ربیف  لماک  لنپ  چپ 
تسویپ تسیل  قبط  هریغو 

1101003290000097 زاین :  هرامش 
یمالسا تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

هتسب 698 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دننک تمیق  مالعا  نراد  تنوکس  نارهت  رهش  رد  هک  یناک  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لقن  لمح و  هنیزه 

وجکین سانشراک 09126707609  هرامش 

1534613111 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  عمتجم  ، نارهت یالصم  یلامش  برد  وربور  ، تلاسر هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88830566-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف لماک   لماک لنپ   لنپ چپچپ   تنومکر -  -  تنومکر قرب   قرب یهار   یهار هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666
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رهشهام تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5889922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ ههام ود  تخادرپ  / هدننک نیمان  اب  یربراب  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ تساوخرد  قبط  رتویپماک  رازفا  تخس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095112000564 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

52421023-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52421023-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

// ههام ههام ودود   تخادرپ   تخادرپ // هدننک هدننک نیمان   نیمان اباب   یربراب   یربراب هنیزه   هنیزه // هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا // تسویپ تسویپ تساوخرد   تساوخرد قبط   قبط رتویپماک   رتویپماک رازفا   رازفا تخس   تخس ناونع : : ناونع 6767
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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   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FORTIGATE FG-100F لاوریاف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دامن یراذگراب  ار  یلام  ینفداهنشیپ و  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  کالم  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا 

07731317218  : نفلت
1101096347000415 زاین :  هرامش 

مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
بونج هکبش  ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTIGATE یتراجت مان   FG-100F لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

FORTIGATE FG-100F لاوریاف  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامن یراذگراب  ار  یلام  ینفداهنشیپ و  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  کالم  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا 

07731317741 سکف :  07731317218  : نفلت

7511893651 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31317248-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طابترا ربیف  نایسراپ  تالوصحم  زا   PFC- CAT6-UTP-LSZH-indoor هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897001931 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
ربیف نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   m 305 هرقرق  mm^2 0/258 عطقم حطس  یسم  یداه  سنج   PFC- CAT6-UTP-LSZH-indoor هکبش لباک  الاک :  مان 

طابترا
هرقرق 10 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طابترا طابترا ربیف   ربیف نایسراپ   نایسراپ تالوصحم   تالوصحم زازا     PFC-  CAT6-UTP-LSZH- indoorPFC-  CAT6-UTP-LSZH- indoor  هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 6969

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

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

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

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

5890298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یو تیگ   ) رود هار  زا  لاصتا  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000366 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NEWROCK هدنزاس عجرم  کاروین  یتراجت  مان   FXS لدم لارتناس  نفلت  زکرم  تروپ  یو 8  تیگ  هکبش  هاگرد  الاک :  مان 

طابترا زارفا  وگ  مایپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  رب  همیب  رگراک و  لقن و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  .تسا  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  ادعت  ینف و  تاصخشم  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هزور باسح 65  هیوست  .تسا 

دک ناسارخ ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تسار -  تمس  زیدناش -  هبقرط  یهار  ود  زا  لبق  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9189141815 یتسپ : 

36103624-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یویو تیگ   تیگ  ) ) رود رود هار   هار زازا   لاصتا   لاصتا رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

)POE هارمه هب  زتره  اگیگ  دازآ 24  دناب  ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 Lan surge Arrester

42dbi نیگ اب  ویوورکیام  ویدار  شید 
1101001262000680 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نویاپ هدننک  هضرع  عجرم   WILINK یتراجت مان   HSPA-42.23x-D لدم یتارباخم  متسیس   high performance ویوورکیام سلریاو  شید  نتنآ  الاک :  مان 

ایرآ نویاپ  هدنزاس  عجرم  ایرآ 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
برغ ایوپ  تکرش  هدنزاس  عجرم   OPGW10/5 یتراجت مان  یرتم  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   mm^2 57 عطقم حطس  زکرم  رد  بویت  حرط  ریگقرب  اب  یرون  ربیف  الاک :  مان 

رتم 2 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

اکیرمآ هدنزاس  روشک   MEHRANDISHAN یتراجت مان   5823N لدم  GHz 5 سناکرف  Mbps 100 تیفرظ دازآ  دناب  ویوورکیام  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
سراپ زادرپ  هکبش  ناشیدنارهم  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق ءاضما ،) رهم و  اب  ) هناماس رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد.تسا  حیحص  یتسویپ  مرف  قبط  اهالاک  شرامش  دحاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ناگدنهد  داهنشیپ  طسوت  یتسویپ  یاه  مرف  لیمکت  هعلاطم و  هب  زاین  هک  هدوب  هباشم  الاک  دک  ناریا.ددرگ  یم  لاطبا  یداهنشیپ 

6137674764 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  - یقرش رگراک  راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33737151-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5879245RFID یروانف اب  ییوردوخ  ددرت  لرتنک  یاهمتسیسمتسیس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 58) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

لاوریاف5879488 هاگتسد  ینابیتشپ  تامدخ  سنسیال و  شزومآ  یزادنا و  هار   ، بصن رارقتسا ، ، دیرخ
( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ حرش  ربارب  یرازفا  تخس 

هحفص 25) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یطابترا5890047 هکبش  لباک   - IP هکبش تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  بو -  تحت  رازفا  مرن  هتسب 
 - هنایار شفنب  کسید  دراه  راد -  زنل   SMD روتکژورپ قرب -  هلول  هنایار -  رورس  راددلیش - 

میس یب  لاقتنا  متسیس  ویدار  رورس -  کسید  دراه  یموجن -  تعاس 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

POEPOE  هارمه هارمه هبهب   زتره   زتره اگیگ   اگیگ دازآ  2424   دازآ دناب   دناب ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 7171

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

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

هنایار5890236 هکبش  هحفص 25)لاوریاف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرون5890256 ربیف  هکبش  تیریدم  رازفا  مرن  یزادنا  هار  هحفص 25)بصن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5890292Imanager U2000 یرون ربیف  هکبش  تیریدم  رازفا  مرن  یزادنا  هار  هحفص 25)بصن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5890414( دامن تقد  افطل  دشابیم  تسویپ  هب  لماک  تاصخشم  ) وکسیس رواپ  ریاف  لاوریاف  هحفص 25)لوژام  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هام5890471 تدم 2  هب  هکبش  یرازفا و  مرن  تامدخ  هنایار و  یرادهگن  ریمعت  هحفص 25)سیورس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

درکرهش هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5879322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درکرهش هاگدورف  الاک  لیوحت  لحم   ( عیام میساتپ  پاتسا   ) یا هداج  صوصخم  خیدض  رتیل  دیرخ 1540  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001564000034 زاین :  هرامش 
درکرهش هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

راگن دای  یاه  هزاس  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  وکنیس  یتراجت  مان   Lit 220 ینلیتا یلپ  هکشب  عیام  میساتپ  تاتسا  هداج  صوصخم  خی  دض  الاک :  مان 
هکشب 1540 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

درکرهش هاگدورف  الاک  لیوحت  لحم   ( عیام میساتپ  پاتسا   ) یا هداج  صوصخم  خیدض  رتیل  دیرخ 1540   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8816966899 یتسپ :  دک  درکرهش ،  هاگدورف  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32270904-038  ، 32270902-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32270910-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عیام عیام میساتپ   میساتپ پاتسا   پاتسا  ) ) یایا هداج   هداج صوصخم   صوصخم خیدض   خیدض رتیل   رتیل   15401540 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

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  مراهچ  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 15 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5879515 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   ) درز نلیتا  یلپ  گنربش  هناوتسا و  اب  هارمه  یرتم  کی  یکیفارت  هدننک  میسقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دینک هعجارم 

1101096783000292 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

تراپ ربون  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  تراپ  ربون  یتراجت  مان   cm 9 عافترا  26x100 cm زیاس ینلیتا  یلپ  دناپماک  سنج  ینابایخ  یا و  هداج  هدننک  ادج  طخ  الاک :  مان 
ناریا

ددع 500 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دینک هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   ) درز نلیتا  یلپ  گنربش  هناوتسا و  اب  هارمه  یرتم  کی  یکیفارت  هدننک  میسقت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  مراهچ ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  رهشوب -  ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31316463-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5879675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

POLYAMIDO AMINE EPOXY تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003658 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کال انوم  هدننک  هضرع  عجرم  کال  انوم  یتراجت  مان   Lit 20 یکیتسالپ فرظ  گنر 100  دک  دیفس  تام  تسالپومرت  یکیلیرکا  گنر  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ ینف  حرش  قباطم  -2 دشابیم هباشم  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32241996-061  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درز درز نلیتا   نلیتا یلپ   یلپ گنربش   گنربش وو   هناوتسا   هناوتسا اباب   هارمه   هارمه یرتم   یرتم کیکی   یکیفارت   یکیفارت هدننک   هدننک میسقت   میسقت ناونع : : ناونع 7373

POLYAMIDO AMINE EPOXYPOLYAMIDO AMINE EPOXY ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  لک  یرتسگداد   :: 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 11 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد 1.20 داعبا 5 اب  ییانشور  ییالط و  لیتسا  شکور  اب  موینلچ  فورح   - هکرابم یارسداد  نامتخاس  رد  رس  ولبات  بصن  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004579000166 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  هکرابم و  ناتسرهش  یرتسگداد  رابنا  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هکرابم ناتسرهش  بالقنا  یمومع و  یارسداد  - ناهفصا ناتسا  لک  یرتسگداد   : هطوبرم نتم 

8163833131 یتسپ :  دک  رظن ،  هارراهچ  هب  هدیسرن  الاب -  غابراهچ  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36249163-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249163-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راهباچ ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ددع  یباتک 1350  وویناک  لودج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092786000059 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  راهباچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هداز لوسر  ناردارب  هدنزاس  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   40x50 cm داعبا ینامیس  لودج  الاک :  مان 

ددع 1350 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام یرابتعا و 9  تخادرپ  دشاب  یم  همیمض  یتسویپ  کرادم  رد  الاک  زیر  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ددع  یباتک 1350  وویناک  لودج  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9971716476 یتسپ :  دک  راهباچ ،  یرادرهش  هر _ ) ) ینیمخ ماما  راولب  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35320445-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35320446-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1.201 .2 0 ردرد   55 داعبا   داعبا اباب   ییانشور   ییانشور وو   ییالط   ییالط لیتسا   لیتسا شکور   شکور اباب   موینلچ   موینلچ فورح   فورح  - - هکرابم هکرابم یارسداد   یارسداد نامتخاس   نامتخاس ردرد   رسرس   ولبات   ولبات بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 7575

یباتک یباتک وویناک   وویناک لودج   لودج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7676

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینتب ویناک  لودج و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مالعتسا  تاصخشم  قبط  دیرخ  تسا -  هباشم  دک  ناریا 

نایقت  09131253514
1101093739000062 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هنزرو  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناهفصا نتب  داینب  یددع  یزلف 35  تلاپ   cm 35 عافترا  15x40 cm داعبا ینتب  ینابایخ  لودج  الاک :  مان 

تلاپ 10 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینتب ویناک  لودج و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ مالعتسا  تاصخشم  قبط  دیرخ  تسا -  هباشم  دک  ناریا 

نایقت  09131253514

8375166571 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نادیم  هنزرو - دور - نب  شخب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46482220-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46482002-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینتب ینتب ویناک   ویناک وو   لودج   لودج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دکناریا  یتسویپ ***  ینف  تاصخشم  طیارش و  ربارب  رایس  یزلف  غارچ  هیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005166000153 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نطو هزاس  شوپ  کبشم  هدننک  هضرع  عجرم   m 6 لوط  ST37 سنج غارچ  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 110 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  گنهرف 28 و 30 -  نیب  گنهرف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9188986685

38937273-051  ، 38937290-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38937070-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاین 1401 هاگولگ  روحم  یناتسمز  یرادهار  تایلمع  تهج  یبایسآ  خی  دض  کمن  لمح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000338 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا یتسویپ ***  ***  یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم وو   طیارش   طیارش ربارب   ربارب رایس   رایس یزلف   یزلف غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

1401140 1 الاین   الاین هاگولگ   هاگولگ روحم   روحم یناتسمز   یناتسمز یرادهار   یرادهار تایلمع   تایلمع تهج   تهج یبایسآ   یبایسآ خیخی   دضدض   کمن   کمن لمح   لمح ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت هقطنم 1  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل و قباطم  زیربت  یرادرهش  یاه  ناتسمارآ  نامزاس  تمحر  یداو  ثادحلادجرباعم  یناسرورین  ییانشور و  نیمات  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
راک مامت  تروصب  یتسویپ  دانسا 

1101094526000024 زاین :  هرامش 
زیربت کی  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/12 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ دانسا  تسیل و  قباطم  زیربت  یرادرهش  یاه  ناتسمارآ  نامزاس  تمحر  یداو  ثادحلادجرباعم  یناسرورین  ییانشور و  نیمات  هژورپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  یبجر  سامت 09141036918  هرامش  اب  هژورپ  قیقد  تایئزج  زا  عالطا  یارب  راک  مامت  تروصب 

5154617473 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  لپ  هب  هدیسرن  یباراف - نابایخ  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35258099-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35233743-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  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   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5890516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادابآ یا  هناخدرس  عمتجم  یارب  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  یرتم  دنب 6  هار  ددع  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001014000303 زاین :  هرامش 

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مئاق رتسگ  ناب  هدید  هدننک  هضرع  عجرم  نابوخ  دنبهار  ناریا  یتراجت  مان   M6 لدم ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش 09166011783  هب  نایردیح  یاقآ  اب  دات  تهج  .دشابیم  همیب و ...  لمح ، هنیزه  باستحا  اب  نادابآ  هناخدرس  لحم  رد  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  یزادنا  هار  بصن و  ًانمض  .دامن  لصاح 

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

33331009-061  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم یناسرورین   یناسرورین وو   ییانشور   ییانشور نیمات   نیمات هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 8080

نادابآ نادابآ یایا   هناخدرس   هناخدرس عمتجم   عمتجم یارب   یارب یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   یرتم   یرتم   66 دنب   دنب هار   هار ددع   ددع کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8181

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

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

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

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

5890826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق طیارش و  قباطم  بختنم - ) هعطق   20  ) ناهفصا ناتسا  یرهش  نورب  یاههار  نمیاان  یاههعطق  زا  ینمیا  یزیمم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101005140000227 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لقنو لمح  ینابیتشپ  یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش لاسرا  خساپ  اب  هارمه  نآ  ریوصت  ددرگ و  لیمکت  هدش  تسویپ  کرادم  ًامتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا ناهفصا ناتسا   ناتسا یرهش   یرهش نورب   نورب یاههار   یاههار نمیاان   نمیاان یاه   یاه هعطق   هعطق زازا   ینمیا   ینمیا یزیمم   یزیمم ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) اضر ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5879245 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RFID یروانف اب  ییوردوخ  ددرت  لرتنک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090988000817 زاین :  هرامش 

زیربت ع   اضر   ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یهاگشناد داهج  هدنزاس  عجرم  یسوط  ریصن  هجاوخ  یهاگشناد  داهج  یتراجت  مان   JDN-RB- 900 لدم وردوخ  ددرت  لرتنک  ینیمز  یسرزاب  متسیس  الاک :  مان 

یسوط ریصن  هجاوخ  یهاگشناد  داهج  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یسوط  ریصن  هجاوخ 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم هدنشورف  هدهع  رب  یزادنا  هار  بصن و  دشاب  یم   RFID یروانف اب  ییوردوخ  ددرت  لرتنک  متسیس  ، تساوخرد.هدش هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  نفلت 09373359665 هرامش  اب  یگنهامه  تهج.دوب  دهاوخ  رابتعا  نیمات  زا  سپ  یدقن و  ریغ  اهتخادرپ  دوش  یراذگراب  روتکاف  شیپ.دشاب 

5166614756 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33355990-041  ، 33347054-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33352073-041 :: 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

هاشنامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5879278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیاس روتوم  یقرب  هرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003925000025 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یمیهاربا رفص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  کینوی  هدنزاس  عجرم   1000x1000 mm داعبا یموینیمولآ   cm 8 هغیت دیاس  روتوم  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لیوحت  تسویپ  لودج  قبط  الاک  تسیاب  یمو  هدوب  هناماس  رد  تکرش  تهج  طقف  هدش  تبث  یالاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

38100185-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RFIDRFID یروانف یروانف اباب   ییوردوخ   ییوردوخ ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 8383

دیاس دیاس روتوم   روتوم یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک ناونع : : ناونع 8484

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

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

زا 102 ھحفص 59 
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زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: 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

5879344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنب هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092506000041 زاین :  هرامش 

زیربت یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
سراپ نیتاناپ  یسدنهم  یحارط و  هدننک  هضرع  عجرم  سراپ  نیتاناپ  یسدنهم  یحارط و  یتراجت  مان   PANA 31 لدم کیناکمورتکلا  ییوزاب  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعرب لمح  هنیزه  دشابیم  هدنرب  هدهعرب  یشک  میس  تهج  رتاک  اب  شرب  قرب و  زا  معا  یتاسیسات  لئاسم  هیلک  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
امرفراک تراظن  اب  امامت  بصن  گنماه و  امرفراک  اب  الک  بصن  ماگنه  هام  تخادرپ  هدترب 

 : یتسپ دک  تشادهب ،  تنواعم  -  CNG زاگ پمپ  بنج  اردصالم -  راولب  یروباشین -  راطع  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5143814998

31773506-041  ، 31773505-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32330196-041 :: 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

دنب دنب هار   هار ناونع : : ناونع 8585

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

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

زا 102 ھحفص 60 
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ناتسلگ ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5889862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیافرد جردنم  تاصخشمو  لایرتم  قفو  ( عبرمرتم 40 ژارتم  ) سوواکدبنگ هبعش  نامتخاس  یقرب  یا  هرکرک  برد  بصنو  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101003562000018 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
عبرمرتم 40 دادعت : 

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

یقربروتومو ، هرکرک  تخاس  ترجا  ، یقربروتومو هرکرک  مزاول  هیهت  هطوبرم  : یاه  هنیزه  لماش  یداهنشیپ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- درادن اه  هنیزهریاس  هب  تبسن  یدهعت  هنوگچیه  کنابو  دشابیم  هدش  مامت  تمیق  هلزنمب  یداهنشیپ  تمیق  - دشابیم ..و  تسبراد  بصن  هنیزه  ، لمح هنیزه 

یمارهب 09125448109

4917898157 یتسپ :  دک  تلادع 37 ،  شبن  - ولبات هار  راهچ  زا  دعب  (- جع  ) رصع یلو  نابایخ  - ناگرگ ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32244356-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32344357-017 :: 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

نامتخاس نامتخاس یقرب   یقرب یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 8686

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

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

زا 102 ھحفص 61 
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زقس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5889865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتاموتا یاه  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090727000035 زاین :  هرامش 

زقس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   4x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یضتقم مادقا  هنوگره  تهج  ییامر  یلع  یاقا  هرامش  تسویپ .  لیاف  قبط  اه  هشقن  یتسویپ و  کرادم  ناگیار .  لاسرا  هباشم .  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09183766108

6681764115 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  ملعم  نابایخ  یاهتنا  زقس  ناتسدرک  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36218113-087  ، 36230464-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230463-087 :: 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

زقس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5889936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوو یلپ  یاه  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090727000036 زاین :  هرامش 

زقس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   3x3 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یضتقم مادقا  هنوگره  تهج  ییامر  یلع  یاقا  هرامش  تسویپ .  لیاف  قبط  اه  هشقن  یتسویپ و  کرادم  ناگیار .  لاسرا  هباشم .  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09183766108

6681764115 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  ملعم  نابایخ  یاهتنا  زقس  ناتسدرک  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36218113-087  ، 36230464-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230463-087 :: 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

کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد ناونع : : ناونع 8787

دوو دوو یلپ   یلپ یاه   یاه برد   برد ناونع : : ناونع 8888

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

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

زا 102 ھحفص 62 
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5890350 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم   - تانبرک یلپ  هرکرک  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000587 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تسویپ *  مرف  قباطم  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

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

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تانبرک تانبرک یلپ   یلپ هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( کتیریا ناریا ( یسدنهم  یللملا  نیب  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 15 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5879453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  اب  قباطم  تشد -  افص  رابنا  یریوصت  تراظن  متسیس  بصن  دیرخ و   : - تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095916000017 زاین :  هرامش 

ناریا یسدنهم  یللملا  نیب  هدننک :  رازگرب 
CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یم  یسررب  هدش  تساوخرد  تاصخشم  افرص  . 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناخیدروا 09126190721 یاقآ  اب  ینف  طابترا  یارب  . 2

.تسا یمازلا  یلم  رادناتسا  ناشن  یاراد  رازفا Smart Pss و  مرن  اب  گنهامه  . 3

1994643683 یتسپ :  دک  کالپ 6 ،  راطع  کنو خ  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81282320-021  ، 81280000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81280000-021 :: 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم تشد -  -  تشد افص   افص رابنا   رابنا یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ -- ناونع : : ناونع 9090

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناهفصا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5879500 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتظافح هناماس  تازیهجت  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001193000019 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نیگن هدننک  هضرع  عجرم  ژاپ  دنمشوه  هناماس  نیگن  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   4L-FI لدم یلته  نیالنآ  دنمشوه و  ییانشور  لنپ  هدننک  لرتنک  الاک :  مان 

ژاپ دنمشوه  هناماس 
ددع 1 دادعت : 

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

ناهفصا خ کناب  لحم  ات  لمح  هنیزه.دشاب  لانیجروا  مالقا  هیلک.تسارظن  دم  یتسویپ  مالعتسا  رد  زاین  دروم  مالقا  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق یاقآ  ییوگخساپ.تسیمازلا 09137902459 یتسویپ  مالعتسا  یراذگراب  لیمکت.تسا و  هدنشورف  اب  دیحوت 

8173794591 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  دیحوت -  هار  راهچ  دیحوت -  خ  ناهفصا -  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36260501-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36252492-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5889978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طباوض  قبط  سانکسا  ییاج  هباج  لمح و  تباب  حلسم  یورین  رفن  .تسا 2  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004208000025 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طباوض  قبط  سانکسا  ییاج  هباج  لمح و  تباب  حلسم  یورین  رفن  .تسا 2  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3413953141 یتسپ :  دک  کالپ 60 ،  نامیا  هچوک  شبن  یلامش  یسودرف  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33891-028  ، 33891101-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33891120-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلته یلته نیالنآ   نیالنآ وو   دنمشوه   دنمشوه ییانشور   ییانشور لنپ   لنپ هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 9191

سانکسا سانکسا ییاج   ییاج هباج   هباج وو   لمح   لمح تباب   تباب حلسم   حلسم یورین   یورین رفن   رفن   22 ناونع : : ناونع 9292

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890040 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Bullte-Torbo نیبرود هاگتسد  لدم DS-7232HQHI-K2 و 50  نژیو  کیاه  - لاناک DVR-32 هاگتسد  5 دیرخ تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
DS-2CE16D0T-ITF : . لدم  - HD Hikvision

1101003293000013 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HIK VISION یتراجت مان   DS 7216 لدم هتسب  رادم  نیبرود   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
ناریا

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

داباهم راک  نفلت  لتدرک  هدننک  هضرع  عجرم   HIKVISION یتراجت مان   Ds-2Ce16-IT لدم  Turbo HD هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ روتکاف  شیپ  لاسرا  لیمکت و  " انمض.دامن لصاح  سامت  یرینم  یاقآ  نفلت 33344472-013  هرامشاب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا 

4184983749 یتسپ :  دک  لاکیم ،  هارراهچ  - ینیمخ ماما  نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33344473-013  ، 33344477-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338757-013 :: 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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Bullte-Torbo HDBullte-Torbo HD  نیبرود نیبرود هاگتسد   هاگتسد   5050 وو     DS-7232HQHI -K2DS-7232HQHI -K2 لدم   لدم نژیو   نژیو کیاه   کیاه -- لاناک لاناک DVR-32DVR-32 هاگتسد   هاگتسد   55 دیرخ دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع
DS-2CE16D0T- ITFDS-2CE16D0T- ITF : . : . لدم لدم  - - Hikvis ionHikvis ion

9393

 - - قرب قرب هلول   هلول هنایار -  -  هنایار رورس   رورس راددلیش -  -  راددلیش یطابترا   یطابترا هکبش   هکبش لباک   لباک  -  - IPIP هکبش   هکبش تحت   تحت تلاب   تلاب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بوبو -  -  تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع
میس میس یبیب   لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار رورس -  -  رورس کسید   کسید دراه   دراه یموجن -  -  یموجن تعاس   تعاس هنایار -  -  هنایار شفنب   شفنب کسید   کسید دراه   دراه راد -  -  راد زنل   زنل   SMDSMD  روتکژورپ روتکژورپ

9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ندوباراد - دنیامن تکرش  ناهفصا  رد  رقتسم  یاه  تکرش   - هچیزید رهش  حطس  رد  یریوصت  شیاپ  تازیهجت  نیبرود و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا  اتفا  یهاوگ 

1101096554000018 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  هچیزید  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

متسیس اناد  هعسوت  هدنزاس  عجرم  دراگلا  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   LMS2022 دراگلا ریوصت  تیریدم  ناونع  زودنیو  بو و  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ویرآ متسیس  اناد  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ویرآ 

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

قفا انیب  هدنزاس  عجرم  رظان  قفا  انیب  هدننک  هضرع  عجرم   TITEK یتراجت مان   TIQ-M2376-WSMR لدم  IP هکبش تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
رظان

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

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 150 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   HPE DL380 G9 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/10 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 50 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک  . GUANDONG TEC هدنزاس عجرم  ونیتکا  یتراجت  مان   F02-100 لدم  W 100 ناوت یباتهم  گنر   IP65 راد زنل   SMD روتکژورپ الاک :  مان 

شبات هشیدنا  راک  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
ناشکهک تراجت  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WD40EJRX لدم  TB 4 تیفرظ هنایار  شفنب  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

ایسآ جاوما  اویش  هدننک  هضرع  عجرم  جاوما  اویش  یتراجت  مان   AWB 6A4 لدم یموجن  تعاس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   TB 8 تیفرظ  M0S90A لدم رورس  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

یقداص ارهز  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   GHZ 5 سناکرف  LHG5 لدم میس  یب  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

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

ددرگ مالعتسا  خساپ  تسویپ  اضما  رهم و  زا  سپ  تبث و  تسویپ  مالعتسا  رد  اهتمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8483165439 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  نامتخاس  ماما  راولب  هچیزید  هکرابم  ناهفصا  هکرابم ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52458307-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52452021-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درگوگ یدنب  هناد  هناخراک  دنیارف  لرتنک  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000813 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یئانیم یالط  ریما  هدننک  هضرع  عجرم   FINE یتراجت مان   SR-LD308 لدم لاناک  عون 8   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

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

تروصب ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  افطل  .دشاب  یتسویپ  کرادم  تاصخشم  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ  مدع  تروص  رد.ددرگ  تسویپ  تکرش  نآ  همان  گربرس  رد  هناگادج 

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

32912727-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: 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

نیوزق ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5890114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AG لدم  TITAN ینزو زمرق  نودام  روسنس.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004208000026 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم   AMH122 لدم کناب  ریگ  دزد  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3413953141 یتسپ :  دک  کالپ 60 ،  نامیا  هچوک  شبن  یلامش  یسودرف  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33891-028  ، 33891101-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33891120-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درگوگ درگوگ یدنب   یدنب هناد   هناد هناخراک   هناخراک دنیارف   دنیارف لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9595

AGAG لدم   لدم   T ITANTITAN  ینزو ینزو زمرق   زمرق نودام   نودام روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 9696

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5890179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل ددجم  یراذگراب  دات و  تسیل و  قبط  تاموزلم  هیلک  هارمه  هب  نیبرود  تازیهجت  لیوحت  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005220000296 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تسیل ددجم  یراذگراب  دات و  تسیل و  قبط  تاموزلم  هیلک  هارمه  هب  نیبرود  تازیهجت  لیوحت  دیرخ و  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
تسویپ تسیل   1 دادعت : 

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

تسیل ددجم  یراذگراب  دات و  تسیل و  قبط  تاموزلم  هیلک  هارمه  هب  نیبرود  تازیهجت  لیوحت  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ءاهب  مالعتسا  اب  قباطم  ماد  دیپسا  نیبرود  یلاع 2 - تیفیک  ابو  بش  رد  دید  تیلباق  اب  بآ  دض  تلوب  یاه  نیبرود  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005118000089 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  هیدمحم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

زربلا رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن دراو  هناماس  رد  ار  لک  تمیق  دیامن و  یراذگ  تمیق  ار  ءاهب  مالعتسا  یاه  متیآ  هیلک  تسیاب  یم  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32562700-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32563738-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

تسیل تسیل ددجم   ددجم یراذگراب   یراذگراب وو   دات   دات وو   تسیل   تسیل قبط   قبط تاموزلم   تاموزلم هیلک   هیلک هارمه   هارمه هبهب   نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797

رازفا رازفا مرن   مرن ماد  33 - - ماد دیپسا   دیپسا نیبرود   نیبرود - - 22 بآبآ   دضدض   تلوب   تلوب یاه   یاه نیبرود   نیبرود - - 11 ناونع : : ناونع 9898

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

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

زا 102 ھحفص 69 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/z6vkunq5mtkas?user=37505&ntc=5890179
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5890179?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kcnfj8fn44rb2?user=37505&ntc=5890820
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5890820?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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 " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

عیزوت5879518 یاه  تسپ  گنیروتینام  هحفص 34)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5879453 تسیل  اب  قباطم  تشد -  افص  رابنا  یریوصت  تراظن  متسیس  بصن  دیرخ و  هحفص 63)- هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " 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

لدم DS-7232HQHI-K2 و 589004050 نژیو  کیاه  - لاناک DVR-32 هاگتسد  5 دیرخ تساوخرد 
DS-2CE16D0T-ITF : . لدم  - Bullte-Torbo HD Hikvision نیبرود هاگتسد 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

درگوگ5890102 یدنب  هناد  هناخراک  دنیارف  لرتنک  هحفص 63)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گولانآ5890155 قیرح  نالعا  هحفص 38)لباک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هیلک5890697 عفر  لتپ و  ددجم  یزادنا  هار  - EST3 زدراودا ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  لتپ  ییاجباج 
صقاون

هحفص 38) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( 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

مرن5879285 یرازفا و  تخس  تاقلعتم  هیلک  اب  لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،
تازیهجت تسیل  لودج  رد  دوجوم  زکارم  قبط  ینف  یاهنلاس  یدورو  برد  تهج  یرازفا 

هحفص 25) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

5889984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوط رتم  ژارتم 450  یدادم  کون  گنر  رتم  یلیم  داعبا 1000*44*1.5  ددرترپ  ناکم  تهج  یفایلا  هلپ  زمرت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000729 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اشار نامیپ  رادیف  هدننک  هضرع  عجرم  تمرد  یتراجت  مان  کنیرش  هتسب   T1 لدم یرتم  لوط   cm 8 ضرع موینیمولآ  سنج  راد   LED هلپ هبل  زمرت  راون  الاک :  مان 

رتم 450 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  لاور  قبط  یدقن ، ریغ  هیوست 

.دامن لصاح  سامت  یئابیکش  سدنهم  هرامش 09153499433  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

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

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5879245RFID یروانف اب  ییوردوخ  ددرت  لرتنک  یاهمتسیسمتسیس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 58) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ژارتم5889984 یدادم  کون  گنر  رتم  یلیم  داعبا 1000*44*1.5  ددرترپ  ناکم  تهج  یفایلا  هلپ  زمرت 
لوط رتم   450

هحفص 24) ددرت  ( ددرت

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

5891005( لرتنک قاتا  شیامن +  ریوصت +  توص +  متسیس   ) تازیهجت یزادنا  هار  بصن و  دیرخ + 
راصح راوید  یزاس و  هطوحم  نامتخاس و  ثادحا  تایلمع  لیمکت   - نامتخاس رتائت  یفمآ 

هحفص 9) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لوط لوط رتم   رتم   450450 ژارتم   ژارتم یدادم   یدادم کون   کون گنر   گنر رتم   رتم یلیم   یلیم   1 .51 .5 ** 4444** 10001000 داعبا   داعبا ددرترپ   ددرترپ ناکم   ناکم تهج   تهج یفایلا   یفایلا هلپ   هلپ زمرت   زمرت ناونع : : ناونع 9999
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دهشم یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

سدق  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5879195 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن  شتآ  قیرح  یوردوخ  هب  نت  یادنویه 6  یوردوخ  یساش  هاگتسد  یزاس 10  یربراک  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 165.780.000.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: 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

یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5879400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادرپ 3  هباشم  دک  ناریا  هدش .  رکذ  دادعت  تاصخشم و  قبط  تناردیه  ریش  ییولیک و  قیرحافطا 3 و 6  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005850000047 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
SYNERGY یتراجت مان  لوسپک   kg 3 یردوپ دماج  قیرح  ءافطا  دصرد  میدس 82 تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

SYNERGY یتراجت مان  لوسپک   kg 6 یردوپ دماج  قیرح  ءافطا  دصرد  میدس 82 تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
رایت نمیا  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   TR-PH-D4 لدم  in 4 زیاس یناشن  شتآ  هداتسیا  تناردیه  ریش  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09151868185 هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9413933874 یتسپ :  دک  ردام ،  تلود و  نادیم  لصاف  دح  یبرغ  ینیمخ  ماما  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32236274-058  ، 32728328-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32728328-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح یوردوخ   یوردوخ هبهب   نتنت     66 یادنویه   یادنویه یوردوخ   یوردوخ یساش   یساش هاگتسد   هاگتسد   1010 یزاس   یزاس یربراک   یربراک یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 100100

ههام ههام تخادرپ  33   تخادرپ هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا هدش .  .  هدش رکذ   رکذ دادعت   دادعت وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تناردیه   تناردیه ریش   ریش وو   ییولیک   ییولیک   66 وو   قیرحافطا  33   قیرحافطا لوسپک   لوسپک 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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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5879457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط   ) بوچ راهچ  قیرح و  دض  برد  بصن  هیهت و  تهج  ییارجا  لماوع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000585 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هدش  دیق  هرامش  ابدیدزاب  یگنهامه  یارب.دش  دیهاوخ  لاطبا  اهب  شسرپ  هگرب  لاسرا  مدع  تروص  رد.دشاب  یم  تسویپ  رد  اهب  شسرپ  گرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  اهب  شسرپ  گرب 

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

84433571-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001005265000263 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5889755 :: هرازه هرازه :: 1401/08/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح  نیگنس  همین  یوردوخ  هاگتسد  لیوحت 3  زیهجت و  تخاس و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

قیرح  نیگنس  همین  یوردوخ  هاگتسد  لیوحت 3  زیهجت و  تخاس و  دیرخ ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
113,400,000,000 یلام :  دروآرب 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   5,670,000,000 نیمضت :  غلبم 

یناشن شتآ  یوردوخ  یربراک  رغت  زیهجت و  تخاس ، عوضوم  اب  طبترم  هموزر  هئارا  نیمضت :  تاحیضوت 
رتاهت   40%

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

دیحوت نادیم  جرک   ، 3134851889 یتسپ :  دک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) بوچ بوچ راهچ   راهچ وو   قیرح   قیرح دضدض   برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت تهج   تهج ییارجا   ییارجا لماوع   لماوع ناونع : : ناونع 102102

قیرح قیرح نیگنس   نیگنس همین   همین یوردوخ   یوردوخ هاگتسد   هاگتسد لیوحت  33   لیوحت وو   زیهجت   زیهجت وو   تخاس   تخاس دیرخ ، ، دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5889919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000242 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
راگدنام برد  نایلاس  هدننک  هضرع  عجرم  راگدنام  برد  نایلاس  یتراجت  مان   110x210 cm داعبا یدالوف  سنج   E120 لدم هگنل  کی  قیرح  دض  رد  الاک :  مان 

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

راگدنام برد  نایلاس  هدننک  هضرع  عجرم  راگدنام  برد  نایلاس  یتراجت  مان   110x210 cm داعبا یدالوف  سنج   E240 لدم هگنل  کی  قیرح  دض  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

یمازلا دیدزاب  برد  بصنو  بوچراچو  تالا  قاریو  تاقلعتم  یمامت  هارمه  هب  یمازلا  دیدزاب   1/05 رد داعبا 2/10 قیرح  دض  درادناتسا  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  الاک  تلاصا  یهاوگ  یناشنشتا و  دات  ذخا  دشابیم  تکرش  هدهعرب  بقاوع  دیدزاب  نودب  نتشاذگ  تمیق  تروصرد 

1834893113 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  مود  هکلف  ییارخب  هنازخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51036296-021  ، 55048832-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55077007-021 :: 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

شتآ5879195 قیرح  یوردوخ  هب  نت  یادنویه 6  یوردوخ  یساش  هاگتسد  یزاس 10  یربراک  یراذگاو 
یناشن

هحفص 10) قیرح  ( قیرح

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

ناریا5879400 هدش .  رکذ  دادعت  تاصخشم و  قبط  تناردیه  ریش  ییولیک و  قیرحافطا 3 و 6  لوسپک 
ههام تخادرپ 3  هباشم  دک 

هحفص 10) قیرح  ( قیرح

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

5879457( تسویپ تسیل  قبط   ) بوچ راهچ  قیرح و  دض  برد  بصن  هیهت و  تهج  ییارجا  هحفص 10)لماوع  قیرح  ( قیرح

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

همین5889755 یوردوخ  هاگتسد  لیوحت 3  زیهجت و  تخاس و  دیرخ ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
قیرح نیگنس 

هحفص 10) قیرح  ( قیرح

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

قیرح5889919 دض  هحفص 10)برد  قیرح  ( قیرح

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

هناخ5890058 یرطاب  قیرح  نالعا  متسیس  یزادنا  هارو  بصن  ، هحفص 38)دیرخ قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

قیرح قیرح دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 104104
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گولانآ5890155 قیرح  نالعا  هحفص 38)لباک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هیلک5890697 عفر  لتپ و  ددجم  یزادنا  هار  - EST3 زدراودا ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  لتپ  ییاجباج 
صقاون

هحفص 38) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رابنا5890824 قیرح  ءافطا  متسیس  هحفص 38)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لالح5890889 فشاک  قیرح و  ءافطا  مالعا و  متسیس  یحارط  هرواشم  هحفص 38)تامدخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5891004 افطا  تازیهجت  ینمیا و  متسیس  بصن  هدنام  یقاب  یاهراک  لیمکت  هژورپ  هحفص 10)یراذگاو  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تفن5889910 لاقتنا  زکرم  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یارجا  هحفص 25)نامیپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

کیتاموتا5889865 یاه  یاهمتسیسبرد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 58) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناتسرل یزکرم و  ناتسا  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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 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

5889932 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ هیارا.دامن  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  هطوبرم  تاقلعتم  نیبرود و  یراذگ  تمیق  تهج  افطل.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا روتکاف 

1101095126000023 زاین :  هرامش 
ناتسرل یزکرم و  ناتسا  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 

نناک یتراجت  مان   SX10 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/16 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  تسویپ  لیاف.یمیعن  اب 09188491049  یگنهامه.هدنشورف  اب  لمح  هنیزه.نارجاهم  رهش  کارا  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3991966676 یتسپ :  دک  دالیم 10 ،  نابایخ  یوربور   B هقطنم هاگشیالاپ  کرهش  نارجاهم  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38622055-086  ، 38626450-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38626452-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیپ شیپ هیارا.دامن   هیارا.دامن هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   هطوبرم   هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم وو   نیبرود   نیبرود یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق تهج   تهج افطل.دشاب   افطل.دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.تسیمازلا .تسیمازلا روتکاف   روتکاف

105105
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قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5890304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب ناگدنشورف  تاداهنشیپ  لماک  تقباطم  - دریگ رارق  رظن  دم  زین  زنل  ظفاحم  رواک و  -CANON هنیآ ندوب  لاتیجید  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا امرفراک  تسویپ  تادنتسم 

1101092258000166 زاین :  هرامش 
قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یرصن هلا  تزع  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   CANON یتراجت مان   EOS 50 D MARK II لدم یلاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  هئارا  .دش  دهاوخ  ماجنا  هام  کی  تدم  رد  الاک ، دات  لاسرا و  یمسر ، روتکاف  ذخا  زا  سپ  الاک  هجو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185835543 یتسپ :  دک  مایپ 6 ،  شبن  مایپ -  نابایخ  داشرا -  راولب   - مایخ راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37047338-051  ، 37047000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37680766-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اباب ناگدنشورف   ناگدنشورف تاداهنشیپ   تاداهنشیپ لماک   لماک تقباطم   تقباطم -- دریگ دریگ رارق   رارق رظن   رظن دمدم   زین   زین زنل   زنل ظفاحم   ظفاحم وو   رواک   رواک -- CANONCANON  هنیآ هنیآ ندوب   ندوب لاتیجید   لاتیجید نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
.تسیمازلا .تسیمازلا امرفراک   امرفراک تسویپ   تسویپ تادنتسم   تادنتسم
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یکشزپ مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  هواز  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتمو نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091281000041 زاین :  هرامش 

هواز نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( GAMA(B-2039 لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

هواز رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق قبطددرگ  هبساحم  لیزنت  خرن  افطل  1404 دادرخ -101 ازخا قاروا  اب  تخادرپروپ  نیسح  دوش 09151300329 هعجارم  تسویپ  لیاف  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم رداص  قاروا  یداهنشیپ 

9549847494 یتسپ :  دک  یعیبط ،  عبانم  بنج  هواز -  ناتسرهش  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53726217-051  ، 53723096-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53723246-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5879453 تسیل  اب  قباطم  تشد -  افص  رابنا  یریوصت  تراظن  متسیس  بصن  دیرخ و  هحفص 63)- هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لیاف5889932 هب  هطوبرم  تاقلعتم  نیبرود و  یراذگ  تمیق  تهج  افطل.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 
.تسیمازلا روتکاف  شیپ  هیارا.دامن  هعجارم  تسویپ 

هحفص 25) نیبرود  ( نیبرود

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

لدم DS-7232HQHI-K2 و 589004050 نژیو  کیاه  - لاناک DVR-32 هاگتسد  5 دیرخ تساوخرد 
DS-2CE16D0T-ITF : . لدم  - Bullte-Torbo HD Hikvision نیبرود هاگتسد 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یطابترا5890047 هکبش  لباک   - IP هکبش تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  بو -  تحت  رازفا  مرن  هتسب 
 - هنایار شفنب  کسید  دراه  راد -  زنل   SMD روتکژورپ قرب -  هلول  هنایار -  رورس  راددلیش - 

میس یب  لاقتنا  متسیس  ویدار  رورس -  کسید  دراه  یموجن -  تعاس 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

درگوگ5890102 یدنب  هناد  هناخراک  دنیارف  لرتنک  هحفص 63)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تاقلعتمو تاقلعتمو نیبرود   نیبرود 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

یراذگراب5890179 دات و  تسیل و  قبط  تاموزلم  هیلک  هارمه  هب  نیبرود  تازیهجت  لیوحت  دیرخ و 
تسیل ددجم 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تقباطم5890304 - دریگ رارق  رظن  دم  زین  زنل  ظفاحم  رواک و  -CANON هنیآ ندوب  لاتیجید  نیبرود 
.تسیمازلا امرفراک  تسویپ  تادنتسم  اب  ناگدنشورف  تاداهنشیپ  لماک 

هحفص 25) نیبرود  ( نیبرود

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

تاقلعتمو5890353 هحفص 25)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

ناتسا5890631 حطس  هبعش  هتسبرادم 16  یاه  نیبرود  تخاسریز  بصن  هحفص 25)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رازفا5890820 مرن  ماد 3 - دیپسا  نیبرود  بآ 2 - دض  تلوب  یاه  نیبرود  هحفص 63)1 - هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5879434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمامت دیاب.دش  دهاوخ  تخادرپ  تارابتعا  صیصخت  ساسا  رب  یلام  یرادا و  لحارم  یط  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ ءاضما  رهم و  ناگدننک  تکرش  طسوت  تسویپ  تادنتسم 

1101093707000017 زاین :  هرامش 
درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نیدار یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE msa 2062 لدم هنایار  جیروتسا  نس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
هنایار دربهار 

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

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

تسویپ تادنتسم  یمامت  دیاب.دش  دهاوخ  تخادرپ  تارابتعا  صیصخت  ساسا  رب  یلام  یرادا و  لحارم  یط  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ ءاضما  رهم و  ناگدننک  تکرش  طسوت 

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

32274002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273150-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار جیروتسا   جیروتسا نسنس   زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 108108

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5889999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 , 09158833775 هرامش اب  یگنهامه  تهج  دامرف  تمیق  مالعا  تسویپ  تسیل  ساسا  رب  افطل  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیریگب سامت   09151230923

تروپ  چیئوس 5  هاگشیامزآ -  متسیس  یزاس -  هریخذ  هاگتسد 
1201092740000006 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  رون  مایپ  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دیریگب سامت  هرامش 09151230923  اب  یگنهامه  تهج  دامرف  تمیق  مالعا  تسویپ  تسیل  ساسا  رب  افطل  تسا  هباشم  دک  ناریا  - 

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

1401/08/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  هرامش 09151230923  اب  یگنهامه  تهج  دامرف  تمیق  مالعا  تسویپ  تسیل  ساسا  رب  افطل  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9189891167 یتسپ :  دک  کالپ 9 ،  ینیمخ 40 -  ماما  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31837130-051  ، 38543357-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38528520-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   55 چیئوس   چیئوس هاگشیامزآ -  -  هاگشیامزآ متسیس   متسیس یزاس -  -  یزاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روباشین ناتسرهش  یناگرزاب  تامدخو  هلغ  یزاس  هریخذ  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   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.بصن تهج  یبناج  مزاول  هارمهبو  چنیا  زیاس 4  هلزلز  هب  ساسح  زاگ  عطق  ریش  ددعکی  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101020016000023 زاین :  هرامش 

روباشین ناتسرهش  یناگرزاب  تامدخو  هلغ  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سراپ هعسوت  نینط  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   in 1\2 2 رطق هلزلز  هب  ساسح  زاگ  نایرج  عطق  یا  هزور  لاصتا  اب  کیتاموتا  ریش  الاک :  مان 

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

هزوریف رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ 3- تسویپ  الاک  یتناراگ  هدوزفا و  شزرا  رب  تایلام  ءاضما و  رهم و  اب  یلاسرا  روتکاف  شیپ  تسا 2_ هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  _1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ناتسرهش  یموب  هدننک  نیمآت  اب  تیولوا  تسا 4 - هدننک  نیمآت  هدهع  رب  لمح  هنیزه  اب  هزوریف  یولیس  لحمرد  الاک  لیوحت 

9315986616 یتسپ :  دک  روباشین ،  هبعش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  تکرش  لاک -  بنج  یروهمج -  راولب  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42225361-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42227173-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایار5879434 جیروتسا  نس  زاس  هحفص 79)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تروپ5889999 چیئوس 5  هاگشیامزآ -  متسیس  یزاس -  هریخذ  هحفص 79)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

.بصن5890291 تهج  یبناج  مزاول  هارمهبو  چنیا  زیاس 4  هلزلز  هب  ساسح  زاگ  عطق  ریش  ددعکی  هحفص 79)1 - زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

دنب5879344 یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 58) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یا5890516 هناخدرس  عمتجم  یارب  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  یرتم  دنب 6  هار  ددع  کی  دیرخ 
نادابآ

هحفص 52) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

.بصن .بصن تهج   تهج یبناج   یبناج مزاول   مزاول هارمهبو   هارمهبو چنیا   چنیا   44 زیاس   زیاس هلزلز   هلزلز هبهب   ساسح   ساسح زاگ   زاگ عطق   عطق ریش   ریش ددعکی   ددعکی - - 11 ناونع : : ناونع 1101 10

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 " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) 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

یا5890516 هناخدرس  عمتجم  یارب  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  یرتم  دنب 6  هار  ددع  کی  دیرخ 
نادابآ

هحفص 52) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

5879318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم تسویپ  قباطم  زایندروم  یالاک  دنشابیم ) هباشم  اهدک  ناریا  هیلک   ) دیرخ 0034287 اضاقت  یقرب -  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985005654 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اتلد یتراجت  مان  شخرد 29/29  لدم  رد  دربراک  ییودرگ  گنر  یزلف  کالپ  هریگتسد و  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

روالاب یرغص  هدننک  هضرع  عجرم  هیذغت  عبنم   TP یکینورتکلا درب  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
اریو تعنص  نارشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   PLC src manager رورس قاتا  امد  رلرتنک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  قباطم  زایندروم  یالاک  دنشابیم ) هباشم  اهدک  ناریا  هیلک   ) دیرخ 0034287 اضاقت  یقرب -  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا امد   امد رلرتنک   رلرتنک هیذغت - - هیذغت عبنم   عبنم   TPTP  یکینورتکلا یکینورتکلا درب   درب ردرد -  -  دربراک   دربراک ییودرگ   ییودرگ گنر   گنر یزلف   یزلف کالپ   کالپ وو   هریگتسد   هریگتسد ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزیمم رورس  یاقترا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
san storage دیرخ

سامت 09940731620 هرامش 
09153430727

1101006008000044 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  نادهاز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هناماس هارمه  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE یتراجت مان   GHz 2/2 شزادرپ تعرس   DL308G9 لدم هنایار  دربراک   dl وی یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپب  طیارش  ینف و  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم زکرم  یرادرهش  رورس  قاتا  ارجا  لحم 

 . تسا هدنرب  هدهع  رب  یریگراب  لمح و  ینابیتشپ ، یزادنا ، هار  بصن ، هنیزه 
.دشاب اراد  ار  یا  هنایار  فنص  هیداحتا  زوجم  کیتامروفنا و  یلاع  یاروش  یهاوگ  تسیاب  یم  راکنامیپ 

9813673157 یتسپ :  دک  نادهاز ،  زکرم  یرادرهش  - یدازآ نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224064-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33251140-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزیمم یزیمم رورس   رورس یاقترا   یاقترا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5890511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  دراهو  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000236000032 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نادیع نیمسای  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMAND یتراجت مان   TS-459MP لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

رازفا بان  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   EMC یتراجت مان   D3-2S10-1800 لدم  TB 1/8 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
ایرآ

ددع 16 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسا یتسویپ  کرادم  کالمو  دشابیم  هباشم  دک  یباختنا  یالاک  دک  دشابیم و  یتسویپ  کرادم  ساسارب  یراذگ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6517619651 یتسپ :  دک  یزکرم ،  داتس  نامتخاس  نادمه  یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیدرپ  هدیمهف  دیهش  راولب  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311115-081  ، 31311100-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32528027-081 :: 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

امد5879318 رلرتنک  هیذغت - عبنم   TP یکینورتکلا درب  رد -  دربراک  ییودرگ  گنر  یزلف  کالپ  هریگتسد و 
رورس قاتا 

هحفص 82) رورس  ( رورس

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

لاوریاف5879488 هاگتسد  ینابیتشپ  تامدخ  سنسیال و  شزومآ  یزادنا و  هار   ، بصن رارقتسا ، ، دیرخ
( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ حرش  ربارب  یرازفا  تخس 

هحفص 25) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینامزاس5879503 لیاف  تیریدم  رازفا  هحفص 25)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس5879568 هاگتسد  ود  سنسیال و  هارمه  هب  لاو  ریاف  هاگتسد  ود  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تازیهجت5889788 چوس و  رورس  هحفص 11)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تاقلعتم5889795 لنپ و  اب  هارمه  قمع 100   HPI تینوی هحفص 42)کر 20  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

دراهو دراهو رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113

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

یطابترا5890047 هکبش  لباک   - IP هکبش تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  بو -  تحت  رازفا  مرن  هتسب 
 - هنایار شفنب  کسید  دراه  راد -  زنل   SMD روتکژورپ قرب -  هلول  هنایار -  رورس  راددلیش - 

میس یب  لاقتنا  متسیس  ویدار  رورس -  کسید  دراه  یموجن -  تعاس 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزیمم5890247 رورس  یاقترا  هحفص 82)دیرخ و  رورس  ( رورس

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

دراهو5890511 رورس  هحفص 82)دیرخ  رورس  ( رورس

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

بو5890592 تحت  رازفا  مرن  هحفص 25)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس5890710 هاگتسد  ود  سنسیال و  هارمه  هب  لاوریاف  هاگتسد  ود  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890254 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روطب ینف  یلام و  تاداهنشیپ  تسا ) هباشم  دک  ناریا  دشاب ( یم  تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش  (DRILLING ) ... 0030053 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  ازجم 

1101093985005660 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   ECS لدم یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 13 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
نیبم زاگ  اتلد  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم   DR.FODISCH یتراجت مان   FMD 09 لدم  DP روسنس جنس  یبد  الاک :  مان 

ددع 14 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  ازجم  روطب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  تسا ) هباشم  دک  ناریا  دشاب ( یم  تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش  (DRILLING ) ... 0030053 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

DPDP  روسنس روسنس جنس   جنس یبد   یبد یکیرتکلا -  -  یکیرتکلا تیاده   تیاده یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

مق یبیکرت  لکیس  هاگورین   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tenders.sabaom.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآ کیپ  نشیریپ  روسنس و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 370 یلخاد 231  02538700900 :: نفلت :: qompowertender.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مق یبیکرت  لکیس  هاگورین   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tenders.sabaom.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890963 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 VIBXPERT II جنس باتش  روسنس  تنگم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یلخاد 231  02538700900 :: نفلت :: http://qompowertender.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

5890114AG لدم  TITAN ینزو زمرق  نودام  هحفص 63)روسنس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5890254DP روسنس جنس  یبد  یکیرتکلا -  تیاده  یریگ  هزادنا  هحفص 85)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

بآ5890962 کیپ  نشیربیو  روسنس  هحفص 85)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

5890963VIBXPERT II جنس باتش  روسنس  تنگم  هحفص 85)دیرخ  روسنس  ( روسنس

بآبآ کیپ   کیپ نشیربیو   نشیربیو روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115

VIBXPERT I IVIBXPERT I I جنس   جنس باتش   باتش روسنس   روسنس تنگم   تنگم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  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 08 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5879220 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مدع هدنشورف  هدهعب  هیارک  هباشم  ان  دک  ناریا  یراک  زور  هیوست 60 تسویپ  هب  متیآ  هارمه 6  هب  ددع  سکاب 20 روات  ولبات  ماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تدوع یفیک 

1101001609002716 زاین :  هرامش 
ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ نیشام  رایبآ  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN یتراجت مان  تویپرتنس  راشف  تحت  یرایبآ  نیشام  سکاب  روات  قرب  عطق  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 74 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تدوع یفیک  مدع  هدنشورف  هدهعب  هیارک  هباشم  ان  دک  ناریا  یراک  زور  هیوست 60 تسویپ  هب  متیآ  هارمه 6  هب  ددع  سکاب 20 روات  ولبات  ماک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852084-045  ، 31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5879530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تویپرتنس تویپرتنس راشف   راشف تحت   تحت یرایبآ   یرایبآ نیشام   نیشام سکاب   سکاب روات   روات قرب   قرب عطق   عطق چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 1171 17

 ( ( لفق لفق وو   یدالوف   یدالوف یشبن   یشبن  ) ) تالآ تالآ قاری   قاری ناونع : : ناونع 118118

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یراجن هورگ  مالقا  تالآ (  قاری  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000223 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نیون رالک   kg 4800 لیدنب  mm 6000 لوط  mm 10 قرو تماخض   DIN-17100 هسانش  A3 دالوف عون   L لکش یدالوف  یشبن  الاک :  مان 

هخاش 100 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نک هوک  قداص  هدننک  هضرع  عجرم  نک  هوک  قداص  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یچیئوس  لفق  دربراک   BA-20021 یپوت الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
سراپ نارگنالیچ  هدننک  هضرع  عجرم  املپید  یتراجت  مان  لدم 6100  یلومعم  دیلک  لفق  الاک :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نپولآ هدننک  هضرع  عجرم   3x3x16/5 cm زیاس  SSC70-70TT لدم یموینیمولآ  یتشگنا  لفق  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
نپولآ هدننک  هضرع  عجرم   2x17x7 cm زیاس  55TT لدم یجنرب  یچیئوس  لفق  الاک :  مان 

ددع 150 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ماوق ازریم  نیسح  هدنزاس  عجرم  لدم 350  یقرب  لفق  الاک :  مان 
ددع 80 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
یناخ زیزع  تلصابا  هدننک  هضرع  عجرم   BNB یتراجت مان  لدم 222  یتینما  راکور  لفق  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

راسهوک وردوخ  زاگ  هدننک  هضرع  عجرم   LOEKEY یتراجت مان   M35 لدم یطایح  رد  لفق  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
دحوم یبجر  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم  یبجر  لفق  یتراجت  مان  دک 3325   mm 25 زیاس ینهآ  سنج  هاتوک  ردنلیس  اب  یچیئوس  لفق  الاک :  مان 

ددع 70 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

دحوم یبجر  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم  یبجر  لفق  یتراجت  مان  دک 3346   mm 43 زیاس ینهآ  سنج  یکطلغ  یچیئوس  لفق  الاک :  مان 
ددع 70 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینف و تاداهنشیپ  هدوب و  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  هدنشورف  هدهعرب  یبونج  سراپ  موس  هاگشیالاپ  یزکرم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  تیلوئسم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناگادج  تروصب  تساوخرد و  حرش  ساسارب  یتسیاب  یلام 

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

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ یا  هقطنم  قرب   :: 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 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5879645 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرشب  هکبش  یتعنص  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001097000095 زاین :  هرامش 

نالیگ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص استپ  هدنزاس  عجرم  ناملآ   HIRSCHMANN یتراجت مان   RS20 0800S2S2SDAEHHXX.X 943434019 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4137718775 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یا  هقطنم  قرب  سدق _  هارراهچ  ینیمخ _  ماما  نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331309-013  ، 33325001-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321067-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم حرشب   حرشب هکبش   هکبش یتعنص   یتعنص چوس   چوس ناونع : : ناونع 1191 19
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زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: 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   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5879687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  دروم 2  دک  ناریا   ) یتسویپ مالعتسا  قباطم   CS-1792 و CL-5808n یاه لدم   KVM یفیک لداعم  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب

1101091475000394 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 

هنایار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   CS-1762 لدم  USB تروپ ود   KVM چیئوس الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
هنایار دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   CL-5808 N لدم تروپ  تشه  تنوم  کر   KVM چیئوس الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لاطبا  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعلاطم  تقدب  تخادرپ  دیرخ و  طیارش  - 

.دشاب یم  هدنرب  هدهع  رب  اه  هنیزه  مامت  - 

9357189915 یتسپ :  دک  یرقاب ،  دیهش  عمتجم  ینابعش - ) دیهش   ) همانهاش 35 همانهاش -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33004641-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم   22 دروم   دروم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) یتسویپ یتسویپ مالعتسا   مالعتسا قباطم   قباطم   CS- 1792CS- 1792 وو     CL-5808nCL-5808n یاه   یاه لدم   لدم   KVMKVM  یفیک یفیک لداعم   لداعم چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 120120

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

12 112 1
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، تسد کی  یا  هراتسو  نلآ  راچآ  تس  ، زیاس ودرد  کیراب  مد  تسدربنا و  ، تسد کی  یتشوگ  چیپ  تس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
kvm چیئوسو سیکرواپ  لباک  ،rj45cat6 هکبش لباک  ،cat هکبش تکوس  ، ددع 10 نوکیلسریمخ

1101003523000801 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/14 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL36BO03 لدم  m 1 لوط  FSTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

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

1401/08/14 زاین :  خیرات 
دیمح دیهان  هدننک  هضرع  عجرم   FOX یتراجت مان   FL0104 لدم  in 6 زیاس یزلف  کیراب  مد  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

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

1401/08/14 زاین :  خیرات 
یفیلخ نامیا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ISHI TOOLS یتراجت مان   HQA-0008 لدم  T نلآ راچآ  رازبا  تس  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

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

1401/08/14 زاین :  خیرات 
ایسآ رون  امن  هدننک  هضرع  عجرم  راتسا  یلاه  یتراجت  مان   AN601 دک وسراهچ  وسود و  یتشوگ  چیپ  رازبا  تس  الاک :  مان 

تس 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

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

1401/08/14 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان   SFTP لدم  CAT 6 راددلیش هکبش  تکوس  الاک :  مان 

نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک 
ددع 100 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

33265112-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

تویپرتنس5879220 راشف  تحت  یرایبآ  نیشام  سکاب  روات  قرب  عطق  هحفص 87)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5879530 ( لفق یدالوف و  یشبن   ) تالآ هحفص 87)قاری  چیئوس  ( چیئوس

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

تسویپ5879645 تاصخشم  حرشب  هکبش  یتعنص  هحفص 87)چوس  چیئوس  ( چیئوس

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

یتسویپ5879687 مالعتسا  قباطم   CS-1792 و CL-5808n یاه لدم   KVM یفیک لداعم  چیئوس 
( دشاب یم  هباشم  دروم 2  دک  ناریا  )

هحفص 87) چیئوس  ( چیئوس

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

تروپ5889999 چیئوس 5  هاگشیامزآ -  متسیس  یزاس -  هریخذ  هحفص 79)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یا5890176 هراتسو  نلآ  راچآ  تس  ، زیاس ودرد  کیراب  مد  تسدربنا و  ، تسد کی  یتشوگ  چیپ  تس 
سیکرواپ لباک  ،rj45cat6 هکبش لباک  ،cat هکبش تکوس  ، ددع 10 نوکیلسریمخ تسد ، کی 

kvm چیئوسو

هحفص 87) چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5879645 تاصخشم  حرشب  هکبش  یتعنص  هحفص 87)چوس  چیئوس  ( چیئوس

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

تازیهجت5889788 چوس و  رورس  هحفص 11)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نارهت یا  هقطنم  قرب  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   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5890177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

hljphshh تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001008000216 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یدبع هقیدص  هدننک  هضرع  عجرم  وید  یآ  روتینام  یتراجت  مان   BX 5 لدم یتوص  متسیس  وگ  دنلب  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1981969961 یتسپ :  دک  قرب ،  یادهش  راولب  زارف  یوک  دابآ  تداعس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22123315-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیرجت یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5890335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092012000046 زاین :  هرامش 

تاناریمش شیرجت  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ASUS هدنزاس عجرم   ASUS یتراجت مان   M/B ASUS H410 MR لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 

ددع 97 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

تاناریمش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلصا  یتناراگ  اب  اه  الاک  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام هیوست 3 

دشاب یمن  دات  دروم  هقرفتم  یتکرش و  یتناراگ 

1989934148 یتسپ :  دک  شیرجت ،  یادهش  ناتسرامیب  سدق  نادیم  تاناریمش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

25719-021  ، 22712427-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22716080-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

hljphshhhljphshh ناونع : : ناونع 122122

هنایار هنایار دربردام   دربردام ناونع : : ناونع 123123

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

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

5890177hljphshh(92 هحفص توص  ( توص

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

هنایار5890335 هحفص 92)دربردام  توص  ( توص

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

5891005( لرتنک قاتا  شیامن +  ریوصت +  توص +  متسیس   ) تازیهجت یزادنا  هار  بصن و  دیرخ + 
راصح راوید  یزاس و  هطوحم  نامتخاس و  ثادحا  تایلمع  لیمکت   - نامتخاس رتائت  یفمآ 

هحفص 9) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاگدورف لک  هرادا   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ناتسلگ ناتسا  یاه 

ناتسلگ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5879225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MF440 ولو رپس  فقس و  روتینام  بیع  عفر  ناملآ و  رلگیز  پمپ  یساسا  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001293000047 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4933169951 یتسپ :  دک  الق ،  قآ  ناگرگ  هداج  رتمولیک 7  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32626804-017  ، 32244505-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32244506-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MF440MF440 ولو   ولو رپس   رپس وو   فقس   فقس روتینام   روتینام بیع   بیع عفر   عفر وو   ناملآ   ناملآ رلگیز   رلگیز پمپ   پمپ یساسا   یساسا ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 124124

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5879259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GW2283 LED BenQ چنیا روتینام 22  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094424000059 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هرایس تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   GW2283 لدم  in 21/5 زیاس حطسم  هحفص  اب   LED هنایار روتینام  الاک :  مان 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس 
هاگتسد 20 دادعت : 

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

لاور قبط  هام  ات 2  زا 1 غلبم  تخادرپ  زبس ....  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدش مالعا  دک  طقف   .... نامزاس یلام  روما 

8173654581 یتسپ :  دک  یعراز ،  دمحا  دیهش  هچوک  یقرش  رظن  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36275495-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36274542-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیاق ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب 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   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5879307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GW2283 LED BenQGW2283 LED BenQ چنیا   چنیا   2222 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 125125

رادراب رادراب ناردام   ناردام شیاپ   شیاپ حرط   حرط زاین   زاین دروم   دروم یکشزپ   یکشزپ تزیهجت   تزیهجت ناونع : : ناونع 126126

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رادراب ناردام  شیاپ  حرط  زاین  دروم  یکشزپ  تزیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091965000023 زاین :  هرامش 

نیاق نامردو  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
عجرم ایدم  نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   CheckmeO2 لدم یکشزپ  دنب  چم  رزیالانآ  باوخ  یسررب  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

ایدم نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدننک  هضرع 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
ایدم نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Checkme O2 Max لدم یکشزپ  دنب  چم  رزیالانآ  باوخ  یسررب  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

ایدم نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
یتراجت مان  دقاف   Checkme Pro Doctor لدم یکشزپ  ندب  یامد  نوخ و  نژیسکا  نوخ و  راشف  یریگ  هزادنا  یتایح  مئالع  یندیشوپ  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

ایدم نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  ایدم  نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدنزاس  عجرم 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Check Me Lite یکشزپ بلق  راون  نوخ و  نژیسکا  نوخ و  راشف  یریگ  هزادنا  یتایح  مئالع  یندیشوپ  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

ایدم نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  ایدم  نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ایدم  نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Checkme pod یکشزپ یندیشوپ  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد  الاک :  مان 

ایدم نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9761993399 یتسپ :  دک  افش ،  راولب  نیاق -  تانئاق ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31628098-056  ، 31628000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32497010-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  یاه  سیدرپ روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5879327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا زیاس 22   GDM-225JN لدم سالپ  یج  روتینام  هدش و  لبمسا  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هدهاشم  تسویپ 

1101093193000055 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یسایش دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  اویه 211  لدم  هدش  لبمسا  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 26 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
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 26 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

چنیا زیاس 22   GDM-225JN لدم سالپ  یج  روتینام  هدش و  لبمسا  سیک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هدهاشم  تسویپ 

3175955343 یتسپ :  دک  زربلا ،  نایگنهرف  هاگشناد  - سیدرف لاناکزادعب  درالم ) هداج  ) سیدرف جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36554131-026  ، 36501613-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36504630-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   هدش   هدش لبمسا   لبمسا سیک   سیک ناونع : : ناونع 127127

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5890042 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

34WL500B یج لا  لدم  ید  یا  لا  روتینام  هاگتسد  کی  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000386 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
34WL500B یج لا  لدم  ید  یا  لا  روتینام  هاگتسد  کی  هیهت  - 

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

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

 . دش دهاوخ  فذح  نیمات  دنیارف  زا  تکرش  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  دشاب .  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

3434WL500BWL500B یجیج   لالا   لدم   لدم یدید   یایا   لالا   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد کیکی   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هپت تفه  یرایح  دمحا  دیهش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5890066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  طیارش  تساوخرد و  لماک  تسیل 

.هدنشورف هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 
1101091734000026 زاین :  هرامش 

هپت تفه  یرایح  دمحا  دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   LC24F390FHMCHD لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

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

شوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  طیارش  تساوخرد و  لماک  تسیل 

.هدنشورف هدهع  هب  لاسرا  هنیزه 

6473161154 یتسپ :  دک  هپت ،  تفه  رکشین  امنیس  بنج  هپت  تفه  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42866240-061  ، 42866243-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42866243-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

inin زیاس  2424   زیاس   LEDLED  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 129129

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5890421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یج لا  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005483000054 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارش  یج  لا  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7617954553 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هر - )  ) ینیمخ ماما  هارگرزب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32163986-034  ، 32163644-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32163644-034 :: 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

5879225MF440 ولو رپس  فقس و  روتینام  بیع  عفر  ناملآ و  رلگیز  پمپ  یساسا  هحفص 94)ریمعت  روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام5879229 نلاسزیهجت  هژورپ  هحفص 9)تایلمع  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5879259GW2283 LED BenQ چنیا هحفص 94)روتینام 22  روتینام  ( روتینام

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

رادراب5879307 ناردام  شیاپ  حرط  زاین  دروم  یکشزپ  هحفص 94)تزیهجت  روتینام  ( روتینام

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

روتینام5879327 هدش و  لبمسا  هحفص 94)سیک  روتینام  ( روتینام

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

عیزوت5879518 یاه  تسپ  گنیروتینام  هحفص 34)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نیمان5889922 اب  یربراب  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  / تسویپ تساوخرد  قبط  رتویپماک  رازفا  تخس 
/ ههام ود  تخادرپ  / هدننک

هحفص 42) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

589004234WL500B یج لا  لدم  ید  یا  لا  روتینام  هاگتسد  کی  هحفص 94)هیهت  روتینام  ( روتینام

یجیج لالا   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 130130

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 " ) " ) 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

5890066in 24 زیاس  LED هحفص 94)روتینام روتینام  ( روتینام

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

5890177hljphshh(92 هحفص توص  ( توص

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

یج5890421 لا  هحفص 94)روتینام  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

تسویپ5879453 تسیل  اب  قباطم  تشد -  افص  رابنا  یریوصت  تراظن  متسیس  بصن  دیرخ و  هحفص 63)- هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسا5890631 حطس  هبعش  هتسبرادم 16  یاه  نیبرود  تخاسریز  بصن  هحفص 25)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مرن5879285 یرازفا و  تخس  تاقلعتم  هیلک  اب  لرتنک  سسکا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ،
تازیهجت تسیل  لودج  رد  دوجوم  زکارم  قبط  ینف  یاهنلاس  یدورو  برد  تهج  یرازفا 

هحفص 25) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینامزاس5879503 لیاف  تیریدم  رازفا  هحفص 25)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لتاکلآ5879713 نفلت  زکرم  یناسر  زورب  رازفا  مرن  تراک و  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ناتسرامیب5879716 هاگشیامزآ  تهج  ( lis  ) رازفا هحفص 25)مرندیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیوداپ5879745 سوریو  هحفص 25)دض  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تروپ5889999 چیئوس 5  هاگشیامزآ -  متسیس  یزاس -  هریخذ  هحفص 79)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یطابترا5890047 هکبش  لباک   - IP هکبش تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  بو -  تحت  رازفا  مرن  هتسب 
 - هنایار شفنب  کسید  دراه  راد -  زنل   SMD روتکژورپ قرب -  هلول  هنایار -  رورس  راددلیش - 

میس یب  لاقتنا  متسیس  ویدار  رورس -  کسید  دراه  یموجن -  تعاس 

هحفص 63) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرون5890256 ربیف  هکبش  تیریدم  رازفا  مرن  یزادنا  هار  هحفص 25)بصن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5890292Imanager U2000 یرون ربیف  هکبش  تیریدم  رازفا  مرن  یزادنا  هار  هحفص 25)بصن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5890298( یو تیگ   ) رود هار  زا  لاصتا  رازفا  مرن  هحفص 42)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دامن5890422 هعلاطم  تقد  اب  افطل  دشابیم ( تسویپ  هب  یتساوخرد  تامدخ  لماک  تاصخشم 
( ددرگ یراذگ  تمیق  سپس 

هحفص 25) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هام5890471 تدم 2  هب  هکبش  یرازفا و  مرن  تامدخ  هنایار و  یرادهگن  ریمعت  هحفص 25)سیورس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بو5890592 تحت  رازفا  مرن  هحفص 25)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاسرهش و5890608 هچراپکی  دنمشوه و  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  رارقتسا ، یزاس ، هدایپ  دیرخ ،
( رهش کینورتکلا  تامدخ  دنمشوه  هناماس   ) دمآرد

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زا5890798 سپ  تامدخ  یژرنا ، شورف  باسحتروص  رودص  هبساحم و  تایلمع  یارجا  یراذگاو 
رازفا مرن  زا  ینابیتشپ  تایلمع  ماجنا  باعشنا و  شورف  شورف و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رازفا5890820 مرن  ماد 3 - دیپسا  نیبرود  بآ 2 - دض  تلوب  یاه  نیبرود  هحفص 63)1 - هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

تسویپ5879453 تسیل  اب  قباطم  تشد -  افص  رابنا  یریوصت  تراظن  متسیس  بصن  دیرخ و  هحفص 63)- هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

دیاس5879278 روتوم  یقرب  یاهمتسیسهرکرک  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 58) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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