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

( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 11

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

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

( یهگآ دادعت 16  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 23

( یهگآ دادعت 11  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 23

140 1140 1 رذآ   رذآ   55 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   165,950هکس , 000165,950 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما353,560353,560رالد تاراما مهرد   96مهرد ,79096 ,790

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   157,970هکس , 000157,970 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   241رالد , 100241 , سیئوس100 سیئوس کنارف   377,900377,900کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 89,500هکس , 00089,500 , اداناک000 اداناک رالد   268رالد ,500268 ناتسبرع500, ناتسبرع لایر   95,20095,200لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 59,500هکس , 00059,500 , وروی000 370وروی ,840370 ژورن840, ژورن نورک   36,20036نورک ,200

رایع رایع   1818 یالط   ,15یالط 136 , 00015, 136 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   432دنوپ ,070432 نپاژ070, نپاژ نینی   دصکی   256دصکی ,780256 ,780

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
((4444))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 102102))

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

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

زا 122 ھحفص 1 

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


( یهگآ دادعت 14  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 36

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 42

( یهگآ دادعت 15  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 46

( یهگآ دادعت 4  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 56

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 59

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 66

( یهگآ دادعت 2  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

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

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

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

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 11  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 3  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

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

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

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

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

( 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 5  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

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

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

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

( یهگآ دادعت 18  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 5  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 97

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

( یهگآ دادعت 9  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

( یهگآ دادعت 4  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( یهگآ دادعت 15  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 107

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 119

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 10  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 119

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 121

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 122

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094939000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرادرهش  تاریمعت  یرادهگن و  عماج  هناماس  رارقتسا  دیلوت و  یحارط و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 17.680.000.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  هچراپکی  یبایزرا  اب  نامزمه   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش ات  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاس 16عبنم ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982000 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/09/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس هریخذ  یشزادرپ و  تازیهجت  تنامض  یزادنا و  هار  بصن ؛  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اه دادرارق  هریاد  تامدخ  تاکرادت و  لک  هرادا  نواعت  هعسوت  کناب  کالپ 14  رفظ  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

61032243 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاریمعت تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن عماج   عماج هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا وو   دیلوت   دیلوت وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 11

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ وو   یشزادرپ   یشزادرپ تازیهجت   تازیهجت تنامض   تنامض وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ؛  ؛  بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

ناوخارف دیدمت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا فده و   :: عبنم :: 1401/09/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع طباور  دحاو  تهج  یناسر  عالطا  کسویک  یدادعت  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ،  نیمات ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق دحاو  ههکرابم  یتسپ 161  قودنص  ناهفصا  یبرغ  بونج  یرتمولیک  ناهفصا 75   :: سردآ سردآ

5195-3098-0315273 :: 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

راوزبس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093676000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/08هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم :: 1401/09/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982741 :: هرازه هرازه :: 1401/09/20دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک  یاه  متسیس  هکبش  ینابیتشپ  تاعالطا و  یروانف  یاه  هژورپ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هصقانم 1.762.500.000  رد  تکرش  غلبم 

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

:: سردآ سردآ

02141934 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناسر یناسر عالطا   عالطا کسویک   کسویک یدادعت   یدادعت شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن نیمات ،  ،  نیمات ناونع : : ناونع 33

یرتویپماک یرتویپماک یاه   یاه متسیس   متسیس هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف یاه   یاه هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 44

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

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

2001001031000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5983042 :: هرازه هرازه :: 1401/09/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس  هریخذ  یشزادرپ و  تازیهجت  تنامض  یزادنا و  هار   ، بصن دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نواعت  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یشزادرپ و  تازیهجت  تنامض  یزادنا و  هار   ، بصن دیرخ ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 5,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   19,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نواعت هعسوت  کناب  رفظم -  ناردارب  شبن خ  رهمگرزب - نابایخ  - رصعیلو نابایخ  نارهت -  ، 1416931194 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اهتیاس5982548 دنمشوه  تظافح  یا  هرود  سیورس  تامدخو  ( PM  ) هناریگشیپ یرادهگن و  تایلمع 
اهرهش هب  طبترم  نکاما  و 

هحفص 23) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سامت5983304 زکرم  رد  روشک و  یا  هداج  لقن  لمح و  اههار و  تیعضو  یناسر  عالطا  ییوگخساپ و 
برجم لنسرپ  یریگراک  هب  اب   141

هحفص 23) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ وو   یشزادرپ   یشزادرپ تازیهجت   تازیهجت تنامض   تنامض وو   یزادنا   یزادنا هار   هار  ، ، بصن بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 55

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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شخپوراد عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5982113 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  دوخ  زکارم  یارب  نآ  یارجا  بصن و  هتسبرادم ،  یاه  نیبرود  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 5.000.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هنامرحم هناخریبد  شخپوراد  عیزوت  تکرش  کالپ 88  یمارهب  کباب  دیهش  نابایخ  رفظ  زا  رت  الاب  رصعیلو  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

02188790555 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

23-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5982287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعطق تازیهجت و  هیلک  نیمات  طبترم ا  زاین  دروم  تایلمع  رگید  رالوس و  یقرب و  نز  کمشچ  ییامنهار  یاه  غارچ  ریمعت  یرادهگن و  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زایندروم

لایر  هدرپس 7.000.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لقادح ای  یربارت  هار و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  ورین  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  تعنص  هتشر  هیاپ 5  لقادح  هب  طوبرم  یراکنامیپ  تیحالص  زارحا  ربتعم  یهاوگ  هئارا 

یاه تکرش  یدنب  هبتر  تیحالص و  زارحا  ربتعم  همانیهاوگ  هئارا  ای  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  تازیهجت  تاسیسات و  هتشر  هیاپ 5 
روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  هرداص  ینابیتشپ  تامدخ  هتشر  هبتر 2  لقادح  ای  یتعنص  نویساموتا  یاه  متسیس  هتشر  هبتر 2  لقادح  هب  طوبرم  یکیتامروفنا 

هضقانم  عوضوم  اب  طبترم  ناینب  شناد  یاه  تکرش  یتلود و  یاه  تکرش  نارهت ،  یرادرهش  هب  هتسباو  یاه  تکرش  زجب 
لایر دانسا 5.000.000  هنیزه 

نارهت کیفارت  لرتنک  تکرش  تاصقانم  نویسیمک  هناخریبد  هقبط 8  هلال  یتاقبط  گنیکراپ  هلال  کراپ  یلامش  علض  یوربور  یمطاف  رتکد  دیهش  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

8989 :: نفلت :: trafficcontrol.tehran.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

نآنآ یارجا   یارجا وو   بصن   بصن هتسبرادم ،  ،  هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

تایلمع تایلمع رگید   رگید وو   رالوس   رالوس وو   یقرب   یقرب نزنز   کمشچ   کمشچ ییامنهار   ییامنهار یاه   یاه غارچ   غارچ ریمعت   ریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 77

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت یرادرهش  هب  هتسباو  نارهت  کیفارت  لرتنک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

22-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 16  ات  رثکادح   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات طبترم و  زاین  دروم  تایلمع  رگید  نارهت و  رهش  یقرش  هنهپ  رد  ریذپ  همانرب  دنمشوه و  ییامنهار  یاه  غارچ  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاین دروم  تاعطق  تازیهجت و  هیلک 

لایر  هدرپس 5.500.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ای یربارت  هار و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  ورین و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  تعنص  هتشر  هیاپ 5  لقادح  هب  طوبرم  یراکنامیپ  تیحالص  زارحا  ربتعم  یهاوگ  هئارا 

یاه تکرش  یدنب  هبتر  تیحالص و  زارحا  ربتعم  یهاوگ  هئارا  ای  تاعالطا و  یروانف  تاطابترا و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  تازیهجت  تاسیسات و  هتشر  هیاپ 5  لقادح 
روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  هرداص  ینابیتشپ  تامدخ  هتشر  هبتر 2  لقادح  ای  یتعنص  نویساموتا  یاه  متسیس  هتشر  هبتر 3  لقادح  هب  طوبرم  یکیتامروفنا 

هصقانم  عوضوم  اب  طبترم  ناینب  شناد  یاه  تکرش  یتلود و  یاه  تکرش  نارهت  یرادرهش  هب  هتسباو  یاه  تکرش  زجب 
دک یلامش  رگراک  نابایخ  هبعش  رهش  کناب  دزن  هرامش 700820743048  هدرپس  باسح  هب  یدقن  زیراو  شیف  ای  ربتعم و  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  هدرپس  غلبم 

نارهت  کیفارت  لرتنک  تکرش  مان  هب   477
لرتنک تکرش  مان  هب  دک 477  یلامش  رگراک  نابایخ  هبعش  رهش  کناب  دزن  هرامش 700811140964  هدرپس  باسح  هب  لایر  غلبم 5.000.000  زیراو  زا  سپ  دانسا  دیرخ 

نارهت کیفارت 

کیفارت لرتنک  تکرش  یاهدادرارق  روما  هقبط 8  هلال  یتاقبط  گنیکراپ  هلال  کراپ  یلامش  علض  یوربور  یمطاف  رتکد  دیهش  نابایخ  نارهت  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
نارهت 

کیفارت لرتنک  تکرش  تاصقانم  نویسیمک  هناخریبد  هقبط 8  هلال  یتاقبط  گنیکراپ  هلال  کراپ  یلامش  علض  یوربور  یمطاف  رتک  دیهش  نابایخ  نارهت  لیوحت  لحم 
نفلت 89189 نارهت 

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

رهش رهش یقرش   یقرش هنهپ   هنهپ ردرد   ریذپ   ریذپ همانرب   همانرب وو   دنمشوه   دنمشوه ییامنهار   ییامنهار یاه   یاه غارچ   غارچ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 88

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/300/22 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تعاس 19عبنم ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982651 :: هرازه هرازه هبنشوددکدک   زور  حبص  تعاس 11   - 1401/09/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز یا  هقطنم  قرب  تکرش  هداد  زکرم  تایلمع  تازیهجت  لیوحت  تازیهجت و  نیمات  ارجا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نویلیم   5336 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   2/000/000 دیرخ : 

هام  6 داهنشیپ  : رابتعا  تدم 

ناجنز یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: سردآ سردآ

1456-021 :: نفلت :: - www.setadiran.ir-http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
WWW.ZREC.CO.IR - HTTP://TENDER.TAVANIR.ORG.IR

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم کناب  راداهب  دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982739 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناش  ریز  نت  دیرخ 100  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ذغاک یدیفس  گنر و  یریگ  هزادنا  یفیط  زیلانآ  هاگتسد  دیرخ 

ADCAccess Control ددرت لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

راداهب داتسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک  ناتسمچ  هداج  رتمولیک 7  لمآ  ناردنزام   :: سردآ سردآ

4490242-01144902130 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد زکرم   زکرم تایلمع   تایلمع تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات وو   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 99

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ذغاک -  -  ذغاک یدیفس   یدیفس وو   گنر   گنر یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا یفیط   یفیط زیلانآ   زیلانآ هاگتسد   هاگتسد هناش -  -  هناش ریز   ریز نتنت     100100 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ADCAccess ControlADCAccess Control

1010

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 " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مالیا رتسگ  ناوغرا  یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مودتبون یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

PI DI DC-1401/193 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/9/7هرامش هبنشود  زور  یرادا  تاعاس  رد   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5981623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Clean Agent System دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 ( اهدادرارق یقوقح و  روما  دحاو 501 (  هقبط 5  کنو )  نایار  نامتخاس  کالپ 18 (  ییاهب  خیش  نادیم  یبرغ  علض  نارهت  یناشن   :: 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

ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناسارخ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوضر ناسارخ  یلم  کناب  یشزومآ  یگنهرف و  زکرم  ریذپ  سردآ  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بعش5983363 یتظافح  ینمیا و  یاهمتسیس  یرادهگن  سیورس و  تهج  راکنامیپ  یاهمتسیسباختنا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 23) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

Clean Agent SystemClean Agent System  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

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

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

9-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم :: 1401/08/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981789 :: هرازه هرازه :: 1401/08/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادعت 30  ، TI تازیهجت بصن  دازام و  یاه  لکد  یروآ  عمج  نابیاس ، دنارگ و  یارجا  ، OUTDOOR سنف ، بصن  لکد ،  بصن  نویسادنوف و  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسا حطس  رد  روحم  ود  رد   BTS تیاس

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tci.ir - fars.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

نارهت ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف  یا  هلحرم  کی  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یبایزراهرامش مالعتسا  دانسا  تفایرد  تلهم  نایاپ   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/09/09 هبنشراهچ  زور  تعاس 10:00  هناماس  زا  یفیک 

هدیازم هصقانم   :: عبنم یبایزراعبنم مالعتسا  خساپ  لاسرا  تلهم  نایاپ   - 1401/09/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/09/23 هبنشراهچ  زور  تعاس 10:00  هناماس  هب  یفیک 

5981852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(EMPM  ) یا هنایار  هکبش ی  رازفا و  تخس  تازیهجت  هیلک  یزادنا  هار  بصن و  یربهار ، ینابیتشپ   ، یرادهگن  ، تامدخ ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یا هنایار  یاههداد  هکبش  هتشر  رد  هبتر 4  لقادح  ای  ینابیتشپ  تامدخ  هتشر  رد  هبتر 4  لقادح  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  دیاب  نارگ  هصقانم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یاراد ناریا و  تاعالطا  یروانف  نامزاس  زا  اتفا  تامدخ  تیلاعف  هناورپ  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  راک  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  یکیتامروفنا ، یاهتکرش 

.دنشاب دازآ  یراک  تیفرظ 

:: سردآ سردآ

1456  - 88392678 :: 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

..و ..و لکد   لکد یروآ   یروآ عمج   عمج نابیاس ، ، نابیاس وو   دنارگ   دنارگ یارجا   یارجا ، ، OUTDOOROUTDOOR سنف ، ، سنف بصن   بصن لکد ،  ،  لکد بصن   بصن وو   نویسادنوف   نویسادنوف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1313

(( EMPMEMPM  ) ) یایا هنایار   هنایار هکبش  یی   هکبش وو   رازفا   رازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت هیلک   هیلک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن یربهار ، ، یربهار ینابیتشپ   ینابیتشپ  ، ، یرادهگن یرادهگن  ، ، تامدخ تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1414

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 05 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تاعاس  رد  یلا  زا 1401/9/15  دانسا  ذخا   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا 16:30  8

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

5982140 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروپ هکبش 24  چوس  هاگتسد  ود  تروپ و  هکبش 48  چوس  هاگتسد  ود  ، G10 رورس هاگتسد  جنپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

انمض دنشابیم - اتفا  همانیهاوگ  نینچمه  ود و  ای  کی  هجرد  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یدنب  هبتر  همانیهاوگ  یاراد  هک  یقوقح  صاخشا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  دانسا  تفایرد  تهج  هدنیامن  ییاسانش  تراک  هئارا  رگ و  هصقانم  تکرش  بناج  زا  ربتعم  همان  یفرعم  هئارا 

ییایرد تاعالطا  یروانف  هعسوت  تکرش  مجنپ ، هقبط  ا.ا.ج  یناریتشک  نامتخاس  نامسآ  جرب  یناساول ، دیهش  نابایخ  نارادساپ ، عطاقت  نارهت ، : یناشن  :: سردآ سردآ

23844062 :: 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

نارهت یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5982305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ویدار تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: https://business.tehran.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

تروپ تروپ هکبش  2424   هکبش چوس   چوس هاگتسد   هاگتسد ودود   وو   تروپ   تروپ   4848 هکبش   هکبش چوس   چوس هاگتسد   هاگتسد ودود   ، ، G10G10 رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد جنپ   جنپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

ویدار ویدار تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1616

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/10 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راکتبا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لکد تفکشاریپ -  یاتسور  یهار  هس  ریسم  یرون  ربیف  یلیمکت  حرط  یارجا  ناجنرهم -  نادیپس -  روحم   USO یرون ربیف  هکبش  هعسوت  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
فکشاریپ  gsm

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: fars.tci.ir و www.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم داهنشیپ 1401/12/27عبنم رابتعا   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5983351 :: هرازه هرازه :: 1401/09/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرتویپماک یاه  هکبش  رتور  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزاس5982000 هریخذ  یشزادرپ و  تازیهجت  تنامض  یزادنا و  هار  بصن ؛  هحفص 5)دیرخ ،  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اهتیاس5982548 دنمشوه  تظافح  یا  هرود  سیورس  تامدخو  ( PM  ) هناریگشیپ یرادهگن و  تایلمع 
اهرهش هب  طبترم  نکاما  و 

هحفص 23) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

USOUSO یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1717

یرتویپماک یرتویپماک یاه   یاه هکبش   هکبش رتور   رتور دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

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

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

هداد5982651 زکرم  تایلمع  تازیهجت  لیوحت  تازیهجت و  نیمات  هحفص 7)ارجا و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرتویپماک5982741 یاه  متسیس  هکبش  ینابیتشپ  تاعالطا و  یروانف  یاه  هژورپ  هحفص 5)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاس5983042 هریخذ  یشزادرپ و  تازیهجت  تنامض  یزادنا و  هار   ، بصن هحفص 5)دیرخ ،  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005674000171 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 18هرامش ات  هصقانم  دانسا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات هبنشود  زور 

تلاسر  :: عبنم تعاس 19عبنم ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  خیرات  زا   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خیرات هبنشجنپ  زور 

5981672 :: هرازه هرازه خیراتدکدک   هبنش  زور  تعاس 11   - 1401/09/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

میلگ روحم  یزاس  هطوحم  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

اهدادرارق روما  یزکرم  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  سردآ  اهتکاپ : هئارا   :: سردآ سردآ

مان 88969737 و 85193768 تبث  رتفد  سامت 021-41934  زکرم   :: 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 یزاس   یزاس هطوحم   هطوحم وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1919

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095005000018 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر دروآرب 12.199.960.800  یرادرهش -) قطانم   ) یکیفارت یاهولبات  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.rrk.ir 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5981964 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش )  قطانم  یکیفارت (  یاهولبات  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 12.199.960.800  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.rrk.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

(( یرادرهش یرادرهش قطانم   قطانم  ) ) یکیفارت یکیفارت یاهولبات   یاهولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2020

یکیفارت یکیفارت یاهولبات   یاهولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  تعاس 19   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا راربا   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عاروشرباعم رد  عقاو  یگدننار  ییامنهار و  مئالع  یکیفارت ،  فرعم ، یماسا  یاهولبات  هیاپ  مچرپ و  غارچ  هیاپ  یزیمآ  گنر  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  16/247/125/440 دروارب :

یسمش هام   12 دادرارق :  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هیمورا یرادرهش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir- WWW.URMIA.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

مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

 ) یفیک یبایزرا  اب  هارمه  لوا  تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
 ( هدرشف

1401/09/05 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 8:30هرامش زا  دانسا  تفایرد  ینامز  تلهم   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/09/10 هبنشجنپ  زور  تعاس 14:30  ات  خروم 1401/09/05  هبنش  زور 

دنمرنه  :: عبنم تعاسعبنم ات  اهداهنشیپ  هئارا  ینامز  تلهم   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/09/28 هبنشود  زور   14:30

5982441 :: هرازه هرازه تکاپدکدک   یفیک  یبایزرا  یاه  تاکاپ  ییاشگزاب  خیرات   - 1401/09/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
نامز خروم 1401/09/29  - تعاس 08:30  سار  نارگ  هصقانم  یفیک  یبایزرا 
خروم 1401/09/29 هبنش  هس  زور  تعاس 12:30  زا  اهداهنشیپ : حاتتفا 

: دیامن مادقا  لیذ  هژورپ  یارجا  تهج  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 108,893,269,519  غلبم  کارا -  مق -  روحم  ناگچفلس و  سراف  جیلخ  راولب  تیروحم  اب  یظافحتسا  هزوح  یاه  هار  رد  بصن  یلصفم و  یسرجوین  هیهت 

لایر نیمضت 5,445,000,000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

لک هرادا  تاسلج  نلاس  لحم   :: سردآ سردآ

1456-02537775583  - 7-02537780426 :: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت فرعم ، ، فرعم یماسا   یماسا یاهولبات   یاهولبات هیاپ   هیاپ وو   مچرپ   مچرپ غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2222

راولب راولب تیروحم   تیروحم اباب   یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاه   یاه هار   هار ردرد   بصن   بصن وو   یلصفم   یلصفم یسرجوین   یسرجوین هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2323

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

هدرشف یفیک  یبایزرا  اب  هارمه  لوا - تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 8:30  زا   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناگتخیهرف  :: عبنم هبنشعبنم جنپ  زور  تعاس 14:30   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982503 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8:30  یفیک  یبایزرا  ییاشگزاب   - 1401/09/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم تعاس 12:30  زا  اهداهنشیپ  حاتتفا  - 1401/09/27

 - کهک مق -  ناتسرهش  یاه  هار  رد  هدید  بیسآ  یاه  لیردراگ  یزاسزاب  یروآ و  عمج  و  جوم ) هس  جومود و   ) لیدراگ تاریمعت  بصن و  هیهت ، یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
دابآرفعج 1401

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  یاه  هار  رد  هدید  بیسآ  یاه  لیردراگ  یزاسزاب  یروآ و  عمج  و  جوم ) هس  جومود و   ) لیدراگ تاریمعت  بصن و  هیهت ، - 
 - ناگچفلس 1401

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تارادا  عتجم  نواعت -  راولب  رسای -  رامع  راولب  یاهتنا  مق -   :: سردآ سردآ
لک هرادا  تاسلج  نلاس  لحم  ییاشگزاب :

:: 02537780426-7و 1456 نفلت :: http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

02537775583 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001001044000274 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5983028 :: هرازه هرازه :: 1401/09/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  هثداحرپ  طاقن  رد  یلصفم  کولب  ینتب  ظافح  بصن  ارجا و  هیهت ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسا  هثداحرپ  طاقن  رد  یلصفم  کولب  ینتب  ظافح  بصن  ارجا و  هیهت ،  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
103,927,836,819 یلام :  دروآرب 

لایر   5,197,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
15:30 تعاس : 1401/12/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ریدغ  لپ  دابا و  لضاف  یرتم  لصاف 20  دح  سردم  راولب  زاریش   ، 7156937148 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه هار   هار ردرد   هدید   هدید بیسآ   بیسآ یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ یزاسزاب   یزاسزاب وو   یروآ   یروآ عمج   عمج وو   جوم ) ) جوم هسهس   وو   جومود   جومود  ) ) لیدراگ لیدراگ تاریمعت   تاریمعت وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : - - ناونع 2424

هثداحرپ هثداحرپ طاقن   طاقن ردرد   یلصفم   یلصفم کولب   کولب ینتب   ینتب ظافح   ظافح بصن   بصن وو   ارجا   ارجا هیهت ،  ،  هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
ناتسا ناتسا

2525
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مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001398000027 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5983094 :: هرازه هرازه :: 1401/09/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاسزاب یروآ و  عمج  و  جوم )  هس  جومود و  لیردراگ (  تاریمعت  بصن و  هیهت ، یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرهش  یاههار  رد  هدید  بیسآ  یاهلیردراگ 

مق  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اب یربارت و  هار و  هتشر  رد  اه  ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  رابتعا  یاراد  هدش  ذخا  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

ناتسا یعامتجا  هافر  نواعت و  راک ، لک  هرادا  یوس  زا  هدش  رداص  تقوم  همانیهاوگ  ای  یراکنامیپ  روما  ینمیا  تیحالص  یلصا  همانیهاوگ  نینچمه  هیاپ 5 و  لقادح 
.دشاب  یم  یمازلا  هصقانم  رد  تکرش  تهج  رابتعا  یاراد  اه 

26,350,397,600 یلام :  دروآرب 

لایر   1,318,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/12/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هداج لقن  لمحو و  یرادهار  لک  هرادا  تارادا -  عمتجم  نواعت -  راولب  رسایرامع -  راولب  یاهتنا  مق -   ، 3719153416 یتسپ :  دک  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
مق ناتسا  یا 

:: 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

عمج عمج وو   جوم )  )  جوم هسهس   وو   جومود   جومود لیردراگ (  (  لیردراگ تاریمعت   تاریمعت وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
هدید هدید بیسآ   بیسآ یاهلیردراگ   یاهلیردراگ یزاسزاب   یزاسزاب وو   یروآ   یروآ

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 122 ھحفص 19 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/czgqnaf94s6c5?user=37505&ntc=5983094
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5983094?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


مق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001398000026 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5983097 :: هرازه هرازه :: 1401/09/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راولب تیروحم  اب  یظافحتسا  هزوح  یاه  هار  رد  بصن  یلصفم و  یسرجوین  هیهت  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کارا  مق -  روحم  ناگچفلس و  سراف  جیلخ 

مق  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اب یربارت و  هار و  هتشر  رد  اه  ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  رابتعا  یاراد  هدش  ذخا  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

ناتسا یعامتجا  هافر  نواعت و  راک ، لک  هرادا  یوس  زا  هدش  رداص  تقوم  همانیهاوگ  ای  یراکنامیپ  روما  ینمیا  تیحالص  یلصا  همانیهاوگ  نینچمه  هیاپ 5 و  لقادح 
.دشاب  یم  یمازلا  هصقانم  رد  تکرش  تهج  رابتعا  یاراد  اه 

108,893,269,519 یلام :  دروآرب 

لایر   5,445,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/12/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هداج لقن  لمحو و  یرادهار  لک  هرادا  تارادا -  عمتجم  نواعت -  راولب  رسایرامع -  راولب  یاهتنا  مق -   ، 3719153416 یتسپ :  دک  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
مق ناتسا  یا 

:: 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

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح یاه   یاه هار   هار ردرد   بصن   بصن وو   یلصفم   یلصفم یسرجوین   یسرجوین هیهت   هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2727

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

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

2001001398000028 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5983099 :: هرازه هرازه :: 1401/09/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاسزاب یروآ و  عمج  و  جوم )  هس  جومود و  لیردراگ (  تاریمعت  بصن و  هیهت ، یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسرهش  یاههار  رد  هدید  بیسآ  یاهلیردراگ 

مق  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اب یربارت و  هار و  هتشر  رد  اه  ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  رابتعا  یاراد  هدش  ذخا  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

ناتسا یعامتجا  هافر  نواعت و  راک ، لک  هرادا  یوس  زا  هدش  رداص  تقوم  همانیهاوگ  ای  یراکنامیپ  روما  ینمیا  تیحالص  یلصا  همانیهاوگ  نینچمه  هیاپ 5 و  لقادح 
.دشاب  یم  یمازلا  هصقانم  رد  تکرش  تهج  رابتعا  یاراد  اه 

26,350,397,600 یلام :  دروآرب 

لایر   1,318,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/12/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هداج لقن  لمحو و  یرادهار  لک  هرادا  تارادا -  عمتجم  نواعت -  راولب  رسایرامع -  راولب  یاهتنا  مق -   ، 3719153416 یتسپ :  دک  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
مق ناتسا  یا 

:: 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

کیفارت لقن  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095005000018 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5983120 :: هرازه هرازه :: 1401/09/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش )  قطانم  یکیفارت ( یاه  ولبات  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یرادرهش )  قطانم  یکیفارت ( یاه  ولبات  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
12,199,960,800 یلام :  دروآرب 

لایر   609,998,040 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ  کیفارتو  لقن  لمح و  نامزاس  هناخریبد  لیوحت  هصقانم  تاکاپ  ییاشگزاب  زا  لبق  تسیاب  یم  هصقانم  رد  تکرش  همانتنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

14:00 تعاس : 1401/12/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عمج عمج وو   جوم )  )  جوم هسهس   وو   جومود   جومود لیردراگ (  (  لیردراگ تاریمعت   تاریمعت وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
ناتسرهش ناتسرهش یاههار   یاههار ردرد   هدید   هدید بیسآ   بیسآ یاهلیردراگ   یاهلیردراگ یزاسزاب   یزاسزاب وو   یروآ   یروآ

2828

یکیفارت یکیفارت یاه   یاه ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 122 ھحفص 21 
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یمالسا یروهمج  نها  هار  یکیرتکلا  مئالع  تاطابترا و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

33/1401/03 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5983332 :: هرازه هرازه :: 1401/09/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشدنایم  درگهار و  هاگتسیا  یکیرتکلا  مئالع  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 18.158.210.758 

همانرب و نامزاس  زا  راک  ماجنا  تیحالص  همانیهاوگ  یعامتجا و  هافر  راک و  نواعت  ترازو  زا  هرداص  ناراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لقادح 5  هبتر  اب  یربارت و  هار و  ای  تازیهجت  تاسیسات و  ای  تاطابترا  یاه  هتشر  زا  یکی  رد  روشک  هجدوب 

لایر نیمضت 907.910.538 

اه دادرارق  روما  یکیرتکلا  مئالع  تاطابترا و  لک  هرادا  مهدزناپ  هقبط  نها ج ا ا  هار  یادهش  نامتخاس  الدنام  نوسلن  راولب  نیتناژرآ  نادیم  نارهت   :: 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

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ناوخارف 2001001467000162 هرامش   1401/36/162 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش هبنشود  ات  هبنشراهچ 1401/09/02   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم  19:00

تدحو  :: عبنم خرومعبنم تعاس 9  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5983358 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/09/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هداج  ریذپ  بیسآ  ناربراک  یکیزیف  یزاس  نمیا  یارجا  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نآ5982113 یارجا  بصن و  هتسبرادم ،  یاه  نیبرود  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  هحفص 7)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رگید5982287 رالوس و  یقرب و  نز  کمشچ  ییامنهار  یاه  غارچ  ریمعت  یرادهگن و  تایلمع  یارجا 
تایلمع

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یکیرتکلا یکیرتکلا مئالع   مئالع بصن   بصن ناونع : : ناونع 3030

یایا هداج   هداج ریذپ   ریذپ بیسآ   بیسآ ناربراک   ناربراک یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 122 ھحفص 22 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یقرش5982289 هنهپ  رد  ریذپ  همانرب  دنمشوه و  ییامنهار  یاه  غارچ  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  یارجا 
رهش

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

انیس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   ، نانمس ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف یهگآ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 7  هب  یهگا  جرد  خیرات  زا  کرادم  دانسا و  لیوحت   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
 ( یلا 14:45  7:15  ) یرادا تاعاس  رد  یراک 

لامش ربخ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5983363 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  یاههاگتسد  لماش  یتظافح  ینمیا و  یاهمتسیس  یرادهگن  سیورس و  ریمعت ، هنیمز  رد  راکنامیپ  ییاسانش  تهج  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  ناوخارف  یرازگرب  هب  مادقا  نانمس  ناتسلگ و  یاهناتسا  حطس  رد  دوخ  هقطنم  تیریدم  بعش و  یاهنامتخاس  قرب  عطق  مالعا  قیرح و  مالعا  مالعا  ریگدزد 

دهاوخن داجیا  یتکرش  یارب  ار  یقح  هنوگ  چیه  فوصوم  کرادم  هئارا  هدوب و  راتخم  روکذم  یاهتکرش  یراکمه  تاداهنشیپ  در  ای  لوبق  رد  کناب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.درک

یسدنهم و هریاد  مود  هقبط  نانمس ، ناتسلگ و  هقطنم  تیریدم  انیس ، کناب  تلادع 41  شبن  جع  رصعیلو  نابایخ  ناگرگ  کرادم  دانسا و  لیوحت   :: سردآ سردآ
یلخاد 111  2-32344001-017: سامت نفلت  ینابیتشپ 

سامت 023-33350005 نانمس  هزوح  انیس  کناب  مئاق   ، راولب نانمس 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بعش بعش یتظافح   یتظافح وو   ینمیا   ینمیا یاهمتسیس   یاهمتسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا 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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ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005674000174 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش هبنشود  زور  تعاس 18  : تیاس زا   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم خیراتعبنم هبنشجنپ  زور  تعاس 19   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981778 :: هرازه هرازه خیراتدکدک   هبنش  زور  تعاس 11   - 1401/09/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ود کی و  هقطنم  یرادرهش  نامتخاس  هتسبرادم  نیبرود  هژورپ  ینابیتشپ  یزادنا  هار  بصن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

یزکرم و یرادرهش  بالقنا  نادیم  سردآ  : اهتکاپ هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالط   :: سردآ سردآ
نفلت 03441325000

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

کلم تافوقوم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

سدق  :: عبنم تعاس 9عبنم  - 1401/09/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981820 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/09/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یتراظن یاه  نیبرود  بصن  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 50 یناقلاط  اضر و  نیب  دابآ  دمحا  تثعب  راولب   :: سردآ سردآ

یلخاد 1602  05138403545 :: نفلت :: http://tender.epf.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

نامتخاس نامتخاس هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هژورپ   هژورپ ینابیتشپ   ینابیتشپ یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

یتراظن یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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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یوضر ناسارخ  ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001446000253 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم خرومعبنم تعاس 15   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروآرب یوضر - ناسارخ  یاهرهش  هب  طبترم  نکاما  اهتیاس و  دنمشوه  تظافح  یا  هرود  سیورس  تامدخو  ( PM  ) هناریگشیپ یرادهگن و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  20.091.925.000

.دش دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  لایر - نیمضت 1.004.600.000 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.abfakhorasanنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  ناوخارف  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TA120-1401-09-04 :: یهگآ یهگآ هرامش   دیدزاب 1401/9/21هرامش تعاس 14 -  ات  زا 1401/9/5   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 10

ناریا  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982586 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/10/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تراظن متسیس  هلاس  هد  شورف  زا  سپ  تامدخ  ناگیار و  هلاس  جنپ  یتناراگ  لیوحت  تست و  یزادنا  هار  بصن و  لقن  لمح و  زیهجت  نیمأت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا یتشهب  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  یریوصت 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یلام روما  هرادا  ناهفصا   ، ناتسا یاه  هاگدورف  لک  هرادا  ناهفصا  یتشهب  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  یناتسدرا  دیهش  نابوتا  هلال   ، نادیم ناهفصا  : سردآ  :: سردآ سردآ

سامت 02127313131 زکرم   03133998400 - 03135275036 :: نفلت :: setadiran.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

اهرهش اهرهش هبهب   طبترم   طبترم نکاما   نکاما وو   اهتیاس   اهتیاس دنمشوه   دنمشوه تظافح   تظافح یایا   هرود   هرود سیورس   سیورس تامدخو   تامدخو ( ( PMPM  ) ) هناریگشیپ هناریگشیپ وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 3535

هلاس هلاس هدهد   شورف   شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ وو   ناگیار   ناگیار هلاس   هلاس جنپ   جنپ یتناراگ   یتناراگ لیوحت   لیوحت وو   تست   تست یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لقن   لقن وو   لمح   لمح زیهجت   زیهجت نیمأت ، ، نیمأت ناونع : : ناونع
هاگدورف هاگدورف یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس

3636
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ناهفصا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001452000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5983047 :: هرازه هرازه :: 1401/10/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هد شورف  زا  سپ  تامدخ  ناگیار و  هلاس  جنپ  یتناراگ  ، لیوحت تست و  ، یزادنا هارو  بصن  ، لقنو لمح  ، زیهجت ، نیمات یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  یتشهب  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  هلاس 

ناهفصا  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
زا سپ  تامدخ  ناگیار و  هلاس  جنپ  یتناراگ  ، لیوحت تست و  ، یزادنا هارو  بصن  ، لقنو لمح  ، زیهجت ، نیمات یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

ناهفصا یتشهب  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  هلاس  هد  شورف 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   10,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

ات ارنآ  لصا  تسیاب  یم  داتس  هناماس  رد  یدقن  هدرپس  زیراو  شیف  ای  هصقانم  رد  تکرش  همانتنامض  ریوصت  یراذگراب  زا  سپ  نارگ  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 
دنیامن  لیوحت  ناهفصا  هاگدورف  هناخریبد  هب  تعاس 14:00  خیرات 1401/10/03 

09:00 تعاس : 1402/01/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

- ناهفصا یتشهب  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف   - یناتسدرا دیهش  نابوتا  هلال  نادیم  ناهفصا   ، 8164178831 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناهفصا ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا 

:: 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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091882000025 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5983113 :: هرازه هرازه :: 1401/09/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسچولب  ناتسیس و  زاگ  تکرش  تاسیسات  زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا تظافح  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,700,000,000 نیمضت :  غلبم 

09:00 تعاس : 1401/12/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تراهم نابایخ  شبن  سراف  جیلخ  هارگرزب  نادهاز   ، 9816153461 یتسپ :  دک  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگدورف هاگدورف یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 3737

زاگ زاگ تکرش   تکرش تاسیسات   تاسیسات زازا   یکی   یکی کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3838

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

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

2099092769000251 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5983294 :: هرازه هرازه :: 1401/10/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت  ناتسا  زاگ  تکرش   cgs یاههاگتسیا زا  دروم  کینورتکلا 2  تظافح  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تفن  ترازو  کینوتکلا  تظافح  یاه  هژورپ  تهج  یتینما  ینف و  طیارش  دجاو  یاهتکرش  تسیل  رد  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
30,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 600,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم 
19:00 تعاس : 1402/01/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

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

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/07هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/09/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5983304 :: هرازه هرازه :: 1401/09/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

برجم لنسرپ  یریگراک  هب  اب  سامت 141  زکرم  رد  روشک و  یا  هداج  لقن  لمح و  اههار و  تیعضو  یناسر  عالطا  ییوگخساپ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.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

cgscgs یاههاگتسیا   یاههاگتسیا زازا   دروم   دروم   22 کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 3939

برجم برجم لنسرپ   لنسرپ یریگراک   یریگراک هبهب   اباب     141141 سامت   سامت زکرم   زکرم ردرد   وو   روشک   روشک یایا   هداج   هداج لقن   لقن وو   لمح   لمح وو   اههار   اههار تیعضو   تیعضو یناسر   یناسر عالطا   عالطا وو   ییوگخساپ   ییوگخساپ ناونع : : ناونع 4040
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

65-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم شالت   :: عبنم مودعبنم تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5983364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا زاگ  تکرش  یرادا  نکاما  اه و  هاگتسیا  کینورتکلا  تظافح  یاه  متسیس  یارجا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  4.300.000.000 نیمضت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

041034448095 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

34447089-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نآ5982113 یارجا  بصن و  هتسبرادم ،  یاه  نیبرود  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  هحفص 7)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

بعش5983363 یتظافح  ینمیا و  یاهمتسیس  یرادهگن  سیورس و  تهج  راکنامیپ  یاهمتسیسباختنا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 23) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسا ناتسا زاگ   زاگ تکرش   تکرش یرادا   یرادا نکاما   نکاما وو   اهاه   هاگتسیا   هاگتسیا کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاه   یاه متسیس   متسیس یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 4141

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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ناجنز یرادرهش  ینمیا  روما  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  ناجنز  رهش  یناشن  شتآ  هاگتسیا  رد 4 یرادا  نویساموتا  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093533000018 زاین :  هرامش 

ناجنز یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
دروم  4 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاطبا تروصنیا  ریغ  رد  دیامن  تسویپ  یرازگراب و  اددجم  هدرک و  اضما  رهم و   ، تمیق جرد  اب  ار  یتسویپ  لودج  تسیابیم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ 

4517718181 یتسپ :  دک  یناشن ،  شتآ  نامزاس  اکتا .  هاگشورف  تشپ  یوفص .  باون  نابایخ  ناجنز .  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33328082-024  ، 33324444-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334958-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگزمره ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5982107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  رظن  دروم  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003626000011 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  رظن  دروم  تساوخرد  - 

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

1401/09/26 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7919619689 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  فرصم  ینواعت  یور  هب  ور  بلاطیبا -  نبا  یلع  راولب  یادتیا  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33670346-076  ، 33665340-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33665345-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ناجنز   ناجنز رهش   رهش یناشن   یناشن شتآ   شتآ هاگتسیا   هاگتسیا ردرد  44 یرادا   یرادا نویساموتا   نویساموتا زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 4242

رازفا رازفا مرن   مرن -- تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف وو   رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع 4343

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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یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: 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   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5982202 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس نس  سنسیال  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001038000136 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم  - 

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

1401/09/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  تادنتسم  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  لماک  تروصب  تسویپ  یتساوخرد  تادنتسم  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس  امش  زا  ضارتعا  هنوگره  قح  و 

86712183  : یرهاط یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712123 و  یرورسم : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5982262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد یاه  هناخباتک  هچراپکی  تیریدم  رازفا  مرن  اسرذا ، هناماس  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005609000078 زاین :  هرامش 

زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09166411447 سامت : هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6135783151 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  نارمچ -  دیهش  هاگشناد  هاگشناد -  هکلف -  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330578-061  ، 33330010-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33365827-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس نسنس   سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 4444

هاگشناد هاگشناد یاه   یاه هناخباتک   هناخباتک هچراپکی   هچراپکی تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن اسرذا ، ، اسرذا هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4545

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

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

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

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

5982264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بو تحت  لاتیجید  هناخباتک  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005609000079 زاین :  هرامش 

زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ءاجر تاعالطا  یروانف  هعسوت  زادنا  مشچ  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  هژیو  یسرتسد  هناماس  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09163052051 سامت : هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6135783151 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  نارمچ -  دیهش  هاگشناد  هاگشناد -  هکلف -  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33330578-061  ، 33330010-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33365827-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ شزومآ  یدربهار  تاقیقحت  یلم  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  یکیفارگ / یاه  تراک  هدنزادرپ و  رب  ینتبم  یتابساحم  یاه  هشوخ  داجیا  اب  هداد  عیرس  شزادرپ  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدش تسویپ 

1101093082000003 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یکشزپ  شزومآ  یدربهار و  تاقیقحت  یلم  زکرم  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هدش / تسویپ  ینف  تاصخشم  یکیفارگ / یاه  تراک  هدنزادرپ و  رب  ینتبم  یتابساحم  یاه  هشوخ  داجیا  اب  هداد  عیرس  شزادرپ  هناماس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  یمازلا  لازوپورپ  روتکاف و  شیپ 

دامن لصاح  سامت  هرامش 02175484307  اب  رتشیب  تالاوس  نتشاد  تروص  رد 

1967846911 یتسپ :  دک  یدیعس پ 65 ،  نابایخ  یناجنسفر  یمشاه  هارراهچ  زا  دعب  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

26292493-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26292485-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بوبو تحت   تحت لاتیجید   لاتیجید هناخباتک   هناخباتک هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 4646

یکیفارگ یکیفارگ یاه   یاه تراک   تراک وو   هدنزادرپ   هدنزادرپ ربرب   ینتبم   ینتبم یتابساحم   یتابساحم یاه   یاه هشوخ   هشوخ داجیا   داجیا اباب   هداد   هداد عیرس   عیرس شزادرپ   شزادرپ هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 4747

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

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

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

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

5982293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش  ، تاصخشم قبط   ) نامرک یرادهار  ددرت  نوناق  نامتخاس  دنمشوه  یاه  متسیس  یزیر  همانرب  مارگورپ و  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( لایر دروآرب 2.100.000.000  ) تسویپ تادنتسم  یصوصخ و 

1101001551000054 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک   ، 7618437417 یتسپدک :  رجف   یشزرو  هاگشاب  یوربور  نهآهار - لپ  زا  دعب  یمالسا - یروهمج  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7618437417

32614794-034  ، 32613797-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32614793-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادهار یرادهار ددرت   ددرت نوناق   نوناق نامتخاس   نامتخاس دنمشوه   دنمشوه یاه   یاه متسیس   متسیس یزیر   یزیر همانرب   همانرب وو   مارگورپ   مارگورپ وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 4848

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 -- گال هدننک  یروآ  عمج  سیورس  سنسیال  شیازفا   --- ینامزاس مهم  تیاس  فیرعت 100  فو و  هاگتسد  یزادنا 2  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000331 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هورگ هدننک  هضرع  عجرم  یا  هقلح  ینوفلس 1  هتسب   Corporate 2007 R1,Corporate 2020 R1 نوتسا لیام  سنسیال  ناونع   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

ادرف متسیس  اتهب  نیسدنهم 
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

-14: نفلت یتناراگ - هدنشورف  اب  الاک  لمح  دشاب  یم  روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  تساوخرد  یلام  ینف و  یسررب  - . تسویپ تسیل  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناجاقآ یلام :  رومام   22166413

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال ناونع   ناونع   CDCD  رازفا رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 4949

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

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

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

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

5982704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنربرکذ و هباشم ، یباختنا  یالاک  دک.تسویپ  تاصخشم  قبط   axigen رورس لیمیا   up grade هلاسکی سنسیال  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا هدش  لیمکت  مرف  یراذگراب 

1101001406000094 زاین :  هرامش 
نامرک یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  نایار  ناوآ  سراپ  هدنزاس  عجرم   ESCAN یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف  بو  تحت  عون  نژیسکا  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
نایار ناوآ  سراپ  هدننک  هضرع 

هتسب 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخادرپ هدوب و  هدنشورف  هدهع  هب  یا  هقطنم  قرب  تکرش  رابنا  هب  الاک  لیوحت  ات...و  لمح  هنیزه  هنوگرهو  قرب  تکرش  رابناالاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفریذپ دهاوخ  تروص  رابنا  دیسر  رودص  دیئات و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  یهجو 30  هنوگره 

7614653143 یتسپ :  دک  سدقم ،  عافد  هزوم  یوربور  روپسابع - دیهش  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32738002-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32738032-034 :: 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 تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   axigenaxigen رورس   رورس لیمیا   لیمیا   up gradeup grade هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 5050

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

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

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

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

5982767 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالعا تهجو  هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا  تسویپ ،  کرادم  قباطم  کناب  یربیاس  دنفادپ  یزاس  هدایپ  نیودت و  یحارط ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدیدرگ  باختنا  تمیق 

1101001017000581 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

زادرپ نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون  دیوردنا  شیوداپ  سوریو  یتنآ  ناونع  یتینما  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

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

ددرگ یم  مالعتسا  زا  تکرش  فذح  بجوم  یتساوخرد  کرادم  لاسرا  مدع  دشاب -  یم  تسویپ  لیاف  قباطم  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  شهوژپ و  تنواعم   :: 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 00 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5983171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091096000013 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  شهوژپ و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  دهشم ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  هاگشناد 18 -  یوربور  هاگشناد -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9188616553

38412081-051  ، 38411538-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38430249-051 :: 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 یتنآ   یتنآ ناونع   ناونع یتینما   یتینما رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 5151

تامدخ تامدخ ناونع : : ناونع 5252

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

یکیفارت5981867 ناوخ  کالپ  رازفا  هحفص 59)مرن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5982214 - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   - تسویپ تاصخشم  قبط  نیبرود  سنسیالددع  دیرخ 50 
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ 

هحفص 66) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

.ینف5982236 تسویپ  قباطم  یهاگراک ،)  ) هتفرشیپ  ARM رلرتنکورکیم یشزومآ  هرود  تمیق  هحفص 36)مالعتسا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا ییاضف  هاگشهوژپ   :: 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   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982236 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ینف تسویپ  قباطم  یهاگراک ،)  ) هتفرشیپ  ARM رلرتنکورکیم یشزومآ  هرود  تمیق  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030128000198 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

اهشزومآ ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

.ینف تسویپ  قباطم  یهاگراک ،)  ) هتفرشیپ  ARM رلرتنکورکیم یشزومآ  هرود  تمیق  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1459777511 یتسپ :  دک  هرامش 182 ،  - یرون هللا  لضف  خیش  هارگرزب  هب  هدیسرن  - یرومیت دیهش  راولب  - تشرط - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63192805-021  ، 66065030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66008615-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ینف .ینف تسویپ   تسویپ قباطم   قباطم یهاگراک ،) ،) یهاگراک  ) ) هتفرشیپ هتفرشیپ   ARMARM  رلرتنکورکیم رلرتنکورکیم یشزومآ   یشزومآ هرود   هرود تمیق   تمیق مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 5353

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  لوا  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 16 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یطیحم طیارش  گنیروتینام  مرفتلپ 

1101096334000284 زاین :  هرامش 
لوا هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ایمیس یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ایمیس  یتراجت  مان  یرتم   V 500-300 ژاتلو  H05VC4V - F دک  8x1 mm^2 رادلیش لرتنک  قرب  لباک  الاک :  مان 
رتم 1000 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
یتعنص هدننک  هضرع  عجرم  کیژلب  هدنزاس  روشک   X DESIGN PRO هدنزاس عجرم   DATA LOGGER یتراجت مان   DTO2 لدم  Wall mount جنسامد الاک :  مان 

الاک لک  رتفد 
ددع 145 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هب  مادقا  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  حرش  هب  هجوت  اب  افطل  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  رارق  دات  دروم  ناریا  تخاس  دروم  یاهداهنشی  طقف 

7511893349 یتسپ :  دک  لوا ،  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  - هیولسع - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314329-077  ، 31314305-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325393-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یطیحم یطیحم طیارش   طیارش گنیروتینام   گنیروتینام مرفتلپ   مرفتلپ -- جنسامد جنسامد قرب - - قرب لباک   لباک ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راداهب دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5982636 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یترواجم چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009030000442 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  راداهب  دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک  هدننک :  رازگرب 
3wire ifm, IG 5401IG -3008-BPKG - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  4 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
لمآ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعا قبط  .ددرگ  یم  یقلت  تمیق  داهنشیپ  لاطبا  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  قاصلا  مدع  هعلاطم و  ًامتح  تسویپ  تاصخشم  لیاف  تاحیضوت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دیرخ  تیولوا  رد  یلخاد  هباشم  دوجو  تروص  رد  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  داهنشیپ  هب  هباشم  دک " ناریا  زا " هدافتسا  تروص  رد  داتس  هناماس 

4616163119 یتسپ :  دک  یتسپ 46135878 ،  قودنص  ناتسمچ  هداج  رتمولیک 7  لمآ  ناردنزام  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43132739-011  ، 43132612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43132566-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یترواجم یترواجم چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5982860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نلاب نویساربیلاک   - جردم هناوتسا  نویساربیلاک   - تیپیپ نویساربیلاک   - رتموتف نویساربیلاک  رتموتف و  رتکپسا و  نویساربیلاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007008000328 زاین :  هرامش 

هاشنامرک بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
APTEC یتراجت مان   ml 1 یلایو ییاوقم 1  هبعج   147E002 دک یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   APO A1/B Standard High مرس نویساربیلاک  فرعم  الاک :  مان 

امزآ رتسگ  داپ  هدننک  هضرع  عجرم   DIAGNOSTIC NV
لایو 14 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نلاب نویساربیلاک  جردم - هناوتسا  نویساربیلاک  - پیپیپ نویساربیلاک  - رتموتف نویساربیلاک   - رتموتف رتکپسا و  نویساربیلاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یرهش ،  بالضاف  بآ و  تکرش   داتس  .ناتسلگ  هار  راهج  هب  هدیسرن  یماما - یفطصم  دیهش  راولب  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6714753583 یتسپ : 

8236004-0833  ، 38230295-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38232011-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نلاب نلاب نویساربیلاک   نویساربیلاک  - - جردم جردم هناوتسا   هناوتسا نویساربیلاک   نویساربیلاک  - - تیپیپ تیپیپ نویساربیلاک   نویساربیلاک  - - رتموتف رتموتف نویساربیلاک   نویساربیلاک وو   رتموتف   رتموتف وو   رتکپسا   رتکپسا نویساربیلاک   نویساربیلاک ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5982864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ec رتم  d o نویساربیلاک  cod bod هروک  - والک وتا  نوآ  کهالک   - روتکار نویساربیلاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007008000327 زاین :  هرامش 

هاشنامرک بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
APTEC یتراجت مان   ml 1 یلایو ییاوقم 1  هبعج   147E002 دک یبط  صیخشت  هاگشیامزآ   APO A1/B Standard High مرس نویساربیلاک  فرعم  الاک :  مان 

امزآ رتسگ  داپ  هدننک  هضرع  عجرم   DIAGNOSTIC NV
لایو 14 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتفرگ  سامت  نیتبآ 09183875949  مناخ  اب  امتاح  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

دشاب یم  افبا  یزکرم  رابنا  لحم  رد  الاک  لیوحت 

دک یرهش ،  بالضاف  بآ و  تکرش   داتس  .ناتسلگ  هار  راهج  هب  هدیسرن  یماما - یفطصم  دیهش  راولب  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6714753583 یتسپ : 

8236004-0833  ، 38230295-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38232011-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ecec رتم   رتم   d od o  نویساربیلاک نویساربیلاک   cod cod bodbod  هروک هروک  - - والک والک وتا   وتا نوآ   نوآ کهالک   کهالک  - - روتکار روتکار نویساربیلاک   نویساربیلاک ناونع : : ناونع 5757

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

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

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

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

5983166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - CCC ینیارکا تاسیسأت  زاگ  روسرپمکوبروت  لرتنک  متسیس  هب  طوبرم   DC303 و DC412 و DC201 یاه تراکرتاد  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مود تبون 

1101091592000983 زاین :  هرامش 
ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 

تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 
هاگتسد 11 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوب دهاوخ  تخادرپ  لباق  اهنآ  لامرن  درکلمع  هتفه  ود  لقادح  یاه و  تراک  ینادیم  تست  زا  سپ  ریمعت  دزمتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444746-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تبون تبون  -  - CCCCCC  ینیارکا ینیارکا تاسیسأت   تاسیسأت زاگ   زاگ روسرپمکوبروت   روسرپمکوبروت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم   DC303DC303  وو   DC412DC412 وو     DC201DC201 یاه   یاه تراکرتاد   تراکرتاد ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع
مود مود

5858

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

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

زا 122 ھحفص 41 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tw5g5fpm3x6kv?user=37505&ntc=5983166
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5983166?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5983190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بایزاگ بای و  هلعش  متسیس  هب  طوبرم   Controller Modeule و DE1888A2 و plug-in Module یاه تراک  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مود تبون   - DetTronics

1101091592000982 زاین :  هرامش 
ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 

تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لماش 6 زاین  مالعا  .دوب  دهاوخ  تخادرپ  لباق  هتفه  تدم 2  یارب  بولطم  درکلمع  دأت  یریمعت و  تاعطق  ینادیم  تست  زا  سپ  ریمعت  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا بای  هلعش  ددع  بایزاگ و 9  ددع 

5361914437 یتسپ :  دک  ییاجر ،  یتعنص  کرهش  هب  هدیسرن  رهشرذآ -  زیربت -  هداج  رتمولیک 15  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31444746-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: 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  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بایزاگ بایزاگ وو   بای   بای هلعش   هلعش متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم   Controller ModeuleController Modeule وو     DE1888A2DE1888A2 وو     plug- in Moduleplug- in Module یاه   یاه تراک   تراک ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع
مود مود تبون   تبون  -  - DetTronicsDetTronics
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ناگدازآ ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5981697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمسر  روتکاف  هئارا 

یناشن شتآ  نامزاس  دات  یهاوگ 
1101092509000016 زاین :  هرامش 

ناگدازآ ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم  راد  گنز  لدم  یکیتسالپ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هطوبرم  سانشراک  دات  اب  تخادرپ  هنوگره   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم تست  امرفراک  رظان  طسوت  دود  یرپسا  اب  راک  نایاپ  رد  اهروتکتد  همه 

دشابیم راکنامیپ  اب  دود  یرپسا  دیرخ  هنیزه 

7167613144 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  هاگنامرد  تلود  راولب  یادتبا  تلادع  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38255230-071  ، 38250851-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38250751-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ نامزاس   نامزاس دات   دات یهاوگ   یهاوگ یمسر   یمسر روتکاف   روتکاف هئارا   هئارا تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ناونع : : ناونع 6060
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نامرک ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5982173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد سپ  دشاب  یم  دوجوم  یاضف  کالم  ) ددرگ ماجنا  همیمض  هشقن  دوجوم و  یاضف  هب  هجوتاب  اه  ناملا  افطا و  متسیس  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( ددرگ ماجنا  دیدزاب  دید  حالص  تروص 

1201003439000019 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

تسویپ یاه  لیاف  - 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

روتکاف  1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ لاسرا  ( FM200 اب افطا  افرص   ) اه تکرش  هموزر  تسویپ - یاه  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  رظن  رد  هلاسکی  ینابیتشپ  تاعطق و  هیلک  هلاسکی  یتناراگ  ددرگ - تیاعر   ISO 14520-5 یناشن و شتآ  یاه  درادناتسا  هیلک  ارجا  یحارط و  رد 

7618717313 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  ملعم  لپ  افش و  هارراهچ  لصاف  دح  یروهمج  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32132928-034  ، 32133326-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32133928-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه ناملا   ناملا وو   افطا   افطا متسیس   متسیس یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 6161
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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 15 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982365 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  یاهلیاق  قباطم  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا  سنمیز / قیرح  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097224000162 زاین :  هرامش 

مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
تسلا هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک  . INIM Co هدنزاس عجرم   SmartLoop لدم  Fire Alarm Conterol Panel قیرح مالعا  متسیس  الاک :  مان 

ایوپ کینورتکلا 
تس 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  یاهلیاق  قباطم  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا  سنمیز / قیرح  مالعا  متسیس   :: 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

ددرگ ددرگ هئارا   هئارا یلام   یلام وو   ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ تسویپ   تسویپ یاهلیاق   یاهلیاق قباطم   قباطم دشاب / / دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا سنمیز / / سنمیز قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 6262
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یوضر ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5982694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاههاگتسدو مزاول  هیلک  نیمات  اب  هارمه  نویسیمک  نامتخاس  تهجرلکنیرپسا  تاموتا  قیرح  مالعا  متسیس  بصنو  یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپدادرارقو ینف  تاصخشم  ، تامازلا قبطزایندروم 

1101090392000036 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  ینامیلسرتکد  یاقآ  نفلتاب 051-38415580 یرادا  تاعاسردرتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
6 کالپ -14 یگنسهوک - دهشم : ارجا لحم  سردآ 

.ددرگ یراذگراب  تاکرادت  هناماسرد  یراک  هموزرو  اهزوجم  هیلک 

9175973884 یتسپ :  دک  یگنسهوک 14 ،  یگنسهوک -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38452271-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38420027-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یاههاگتسدو یاههاگتسدو مزاول   مزاول هیلک   هیلک نیمات   نیمات اباب   هارمه   هارمه نویسیمک   نویسیمک نامتخاس   نامتخاس تهجرلکنیرپسا   تهجرلکنیرپسا تاموتا   تاموتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس بصنو   بصنو یحارط   یحارط ناونع : : ناونع
تسویپدادرارقو تسویپدادرارقو ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم ،، تامازلا تامازلا قبطزایندروم   قبطزایندروم

6363
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5981921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(Forti Gate Analyzer 800G( FAZ-800G تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000594 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET یتراجت مان   1000C لدم رزیالانآ   UTM هاگتسد الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  طورشم  صقان و  تاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  هدش  هئارا  تمیق  یسررب  تهج  شورف  روتکاف  شیپ  قاصلا 

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

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5982208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  ورتم 1000 هاگتسد  بصن 1  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000577 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  هب  ورتم 1000 هاگتسد  بصن 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رزیالانآ رزیالانآ   UTMUTM  هاگتسد هاگتسد ناونع : : ناونع 6464

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   10001000 ورتم   ورتم هاگتسد   هاگتسد   11 بصن   بصن ناونع : : ناونع 6565
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ناتسرال هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5982334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راکور سکاب  نوتسیک  شکور LSZH و  اب  کولف  تست  یاراد  هکبش  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001522000040 زاین :  هرامش 
ناتسرال هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224HO لدم  m 5 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یمن  تساوخرد  عوضوم  هدش  دراو  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
: یتساوخرد دراوم 

ناریا تخاس   LSZH شکور تننمرپ  کولف  تست  اب   CAT 6 هکبش لباک  رتم  رازه 
لصا یاهدنرب  زا  راکور  سکاب  نوتسیک  ددع   8

رال هاگدورف  لیوحت  لحم 
.دشاب یم  رودقم  ناسانشراک  طسوت  الاک  دات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ 

7431658111 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  هر ) ) یهللا تیآ  هللا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  ناتسرال ، ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52268600-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52268600-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راکور راکور سکاب   سکاب نوتسیک   نوتسیک وو     LSZHLSZH  شکور شکور اباب   کولف   کولف تست   تست یاراد   یاراد هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 6666
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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 11 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5982348 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماسرد هدش  یراذگراب  تسویپ  تاصخشمو  حرش  قبط  یتعنص -  Pars Gate Ne400 N5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000795 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
جوم ایرآ  نارادنپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   IPS SOFTWARE V00 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  هناماس ، رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لطاب  یداهنشیپ  تمیق  تروصنیا  ریبغ  رد  تس ،  یمازلا  روتکاف  شیپ  رد  الاک  لدم  دنرب و  جرد 

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

روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5982359 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  قبط  ناهیک  رورس  تنیالک  تاطابترا  زاس  نما  هناماس  ءاقترا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001351 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارش  قبط  ناهیک  رورس  تنیالک  تاطابترا  زاس  نما  هناماس  ءاقترا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زاین دروم  یاهاتید  هب  یسرتسد  ناکما  ندش  مهارف  روظنم  هب  هناماس  نابزیم  حارط و  تکرش  اب  یگنهامه  مزلتسم  ناگدننک ، نیمات  طسوت  داهنشیپ  هنوگره  هئارا 

.دشاب یم 

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماسرد هناماسرد هدش   هدش یراذگراب   یراذگراب تسویپ   تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو حرش   حرش قبط   قبط یتعنص - - یتعنص   Pars  Gate Ne400  N5Pars  Gate Ne400  N5 ناونع : : ناونع 6767

تسویپ تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط ناهیک   ناهیک رورس   رورس تنیالک   تنیالک تاطابترا   تاطابترا زاس   زاس نما   نما هناماس   هناماس ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع 6868
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ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هعجارم  تسویپ  هب  افطل  دناب  یانهپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001120000053 زاین :  هرامش 

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

دروم 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   افطل   افطل دناب   دناب یانهپ   یانهپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 6969

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: 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   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5982684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MN4200 لدم تن  نیبم   LTE مدوم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  دک  ناریا 

دشاب  ربتعم  همان  تنامض  اب  الاک 
دشابیم ههام  تخادرپ 3 

1101090930000138 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

فاو هدننک  هضرع  عجرم  فاو  هدنزاس  عجرم   WMO21 لدم  WIFI تیلباق اب   LTE مدوم الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هعلاطم  ار  تسویپ  لیاف  یراذگ  تمیق  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقتم 05131449938 سدنهم  ینف :  سانشراک 

 ( یعامتجا هکبش  سا و  ما  سا  ییوگخساپ   ) 09381391491 ییایحی یلام :  سانشراک 

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449943-051  ، 38795030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38794468-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم ههام   ههام تخادرپ  33   تخادرپ دشاب   دشاب ربتعم   ربتعم همان   همان تنامض   تنامض اباب   الاک   الاک دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   MN4200MN4200 لدم   لدم تنتن   نیبم   نیبم   LTELTE  مدوم مدوم ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982896 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قباطم  ویرک  لاوریاف  سنسیال  وکسیس و  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003147000088 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رهم یئاباب  ناخ  میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   48P-2960-POE لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیارک هلمج  زا  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  روکذم  تاحیضوت  قباطم  تساوخرد  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دنهاوخ  هداد  لیوحت  لک  هرادا  لحم  رد  ددرگ  ظاحل  اهتمیق  رد  هدوب  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح 

5134913111 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  یتایلامروما  لک  هرادا  ءادهش -  نادیم  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35294291-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35239027-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ویرک ویرک لاوریاف   لاوریاف سنسیال   سنسیال وو   وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کناب تسپ  یتلود  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 11 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

TP LINK Archer C60 AC1350 Wireless Dual Band Router لدم -  میس  یب  رتور  مدوم -  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001549000194 زاین :  هرامش 

کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 
 TPLINK Archer C60 AC1350 Wireless Dual Band Router  - لدم میس  یب  رتور  مدوم -  دیرخ  - 

دشابیم هدنرب  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  دشابیم -  ینف  دحاو  دات  هب  طونم  هیوست  دوش -  یراذگراب  روتکاف  شیپ 
یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  5 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 TPLINK Archer C60 AC1350 Wireless Dual Band Router لدم -  میس  یب  رتور  مدوم -  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنرب  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  دشابیم -  ینف  دحاو  دات  هب  طونم  هیوست  دوش -  یراذگراب  روتکاف  شیپ 

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81561114-021  ، 88700070-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TP LINK Archer C60  AC1350 Wireless  Dual Band RouterTP LINK Archer C60  AC1350 Wireless  Dual Band Router لدم -  -  لدم میس   میس یبیب   رتور   رتور مدوم -  -  مدوم 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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( نارهاوخ  ) ریبکریما سیدرپ   :: 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 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982924 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  بصن و  هارمه  هب  تنرتنیا  یشک  لباک  تاموزلم  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ هدهاشم  تسویپ 

1101030140000051 زاین :  هرامش 
 ( نارهاوخ ریبک (  ریما  سیدرپ  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دزمتسد عبرم و  رتم  2700 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزادنا هار  بصن و  هارمه  هب  تنرتنیا  یشک  لباک  تاموزلم  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هدهاشم  تسویپ 

3193944481 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگشناد  ناتسغاب  راولب  هداج  نیم  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34323012-026  ، 34329567-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34322545-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ هدهاشم   هدهاشم تسویپ   تسویپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   تنرتنیا   تنرتنیا یشک   یشک لباک   لباک تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص 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   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هئارا  تسویپ  لیاف  ساسارب  تسیاب  یم  داهنشیپ  تسا و  یلک  زاین  مالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000322 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   m 3 یکیتسالپ هسیک   CAB-E1-RJ45 BNC هکبش لباک  الاک :  مان 

هتسب 2 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

تاطابترا یاضف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   m 1 لوط یکیتسالپ  هسیک   CAB-STACK-1M لدم یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
انایرآ

ددع 2 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   Cisco یتراجت مان   Catalyst 4500 1000W AC Power Supply هکبش  SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-H10GB-CUM3M لدم هنایار  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ قاصلا  روتکاف  شیپ  ددرگ -  هئارا  تسویپ  لیاف  ساسارب  تسیاب  یم  داهنشیپ  تسا و  یلک  زاین  مالعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22164087-021  ، 22167200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت لوژام   لوژام هکبش - - هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 7474
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: 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   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5983204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  اب  لیابوم  نتنآ  هدننک  تیوقت  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

ددرگ یراذگ  تمیق  تسویپ  لیاف  قباطم  الاک 
دشابیم ههام  تخادرپ 3 

1101090930000141 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

ایرآ توص  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRIGHT یتراجت مان   FB-01/1 لدم نتنآ  لانگیس  یهار  هدننک 5  تیوقت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف  هعلاطم  ار  تسویپ  لیاف  یراذگ  تمیق  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( یقتم سدنهم   ) 05131449938 ینف :  سانشراک 

 ( یعامتجا یاه  هکبش  سا و  ما  سا  ییوگخساپ   () ییایحی  ) 09381391491 یلام :  سانشراک 

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449943-051  ، 38795030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38794468-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چیئوس5982202 نس  سنسیال  دیرخ  هحفص 28)تساوخرد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاصخشم5982693 اب  هاگتسد  وکسیس 1 چیئوس  تسویپ -  ینف  تاصخشم  قباطم  هتسبرادم  نیبرود 
ws-2960x- ینف تاصخشم  اب  هاگتسد  وکسیس 2 چیئوس   - ws-c3750G-12s ینف

24pdL

هحفص 66) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هحفص 28)تامدخ5983171 یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ددرگ ددرگ یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم الاک   الاک تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ربتعم   ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب   لیابوم   لیابوم نتنآ   نتنآ هدننک   هدننک تیوقت   تیوقت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم ههام   ههام تخادرپ  33   تخادرپ

7575
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یزکرم ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5981878 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط   smd یرهش نویزیولت   8 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091471000122 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نابات ونت  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم  داعبا   PH 10 لدم یگنر  مامت   LED یرهش نویزیولت  الاک :  مان 
عبرم رتم  8 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3816149367 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  کارا -  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32412003-086  ، 32412000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32775531-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: 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 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981920 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راد رکیپسا  رگشیامن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004170 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسودنمهب ربکا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   UNIWILL یتراجت مان   P8 2010 لدم  3/072x2/046 m داعبا  LED رگشیامن الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/12 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

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط   smdsmd  یرهش یرهش نویزیولت   نویزیولت   88 ناونع : : ناونع 7676

راد راد رکیپسا   رکیپسا رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 7777
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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   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981956 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0007548009  هرامش  گنیروتینام ) الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985006623 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اتت هدننک  هضرع  عجرم  لدم 41077  یعبرم  رتم  داعبا  ریغتم  مایپ  گنر  کت  گنیروتینام  رگشیامن  الاک :  مان 
عبرم رتم  3 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریغتم ریغتم مایپ   مایپ گنر   گنر کتکت   گنیروتینام   گنیروتینام رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 7878
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نارهت یا  هقطنم  بآ  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 11 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا سالپ 55  یج  ید  یا  لا  دنمشوه  نویزیولت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001025000144 زاین :  هرامش 

نارهت یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یراوید تکارب  هارمهب  چنیا  زیاس 55   GTV-55PU716N لدم سالپ  یج  ید  یا  لا  دنمشوه  نویزیولت  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

یاه هاگتسد  صوصخم  تکارب  تسا -  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  لاسرا -  زا  سپ  زور  هیوست 45  تسا -  زاین  دروم  دنمشوه  دیدج  لدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دوش لاسرا  تیفیک  اب  چنیا و   55

1415615453 یتسپ :  دک  هلال ،  لته  یوربور  باجح - خ  یمطاف - رتکد  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81752173-021  ، 8175-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88952163-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

چنیا چنیا   5555 سالپ   سالپ یجیج   یدید   یایا   لالا   دنمشوه   دنمشوه نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 7979
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نادور یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5981867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت ناوخ  کالپ  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093618000045 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  زرابهد ) ) نادور یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
زارفا هیامن  دنمشوه  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف  راکدوخ   OCR ناوخ کالپ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

نادور رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  دیرخ  تساوخرد  طیارش و 

.دشاب ناگزمره  ناتسا  یموب  هدننک  نیمات 

7991683655 یتسپ :  دک  نادور ،  یرادرهش  - یزرواشک داهج  یور  هبور  ادهشراولب  - نادور ناتسرهش  - ناگرمره نادور ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42883014-076  ، 42883005-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42288452-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش نیرز  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 23 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982071 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط  ) رنهاب نازابناج -  راولب  هار  هس  یسدنه  حرط  یکیفارت  تازیهجت  لیاسو و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093283000056 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهش  نیرز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502003302   75x75 cm زیاس هلاس  رمع 7  اب  یعلض  تسیا 8  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهم و لیمکت و   ) تمیق زیلانآ  تمیق و  داهنشیپ  گرب  .دوش  تقد  مئامض  الاک و  مالعتسا  گرب  هب  قیقد  لماک و  روط  هب.تسا  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  دیاب  هدش ) اضما 

8471837114 یتسپ :  دک  ملعم ،  راولب  رهش - نیرز  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52235060-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52235434-031 :: 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 ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 8080

(( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط )) رنهاب رنهاب نازابناج -  -  نازابناج راولب   راولب هار   هار هسهس   یسدنه   یسدنه حرط   حرط یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت وو   لیاسو   لیاسو 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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داباهم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هباشم  دک  ناریا  داباهم ، رهش  حطس  رباعم  یشاپ  کمن  تهج  یدنب  هتسب  دقاف  یا  هلف  ایرد  کمن  نت   1000 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005766000096 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  داباهم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هنگنا تمالس  لامج  هدننک  هضرع  عجرم  ایرد  ساملا  یتراجت  مان   kg 1/200 هسیک یعیبط  ییایرد  کمن  الاک :  مان 

هسیک 1000 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

داباهم رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا داباهم  یرادرهش  یوپد  لحم  رد  لیوحت  دشاب و  لمح  هنیزه  اب  یتسیاب  یدروآرب  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5916777179 یتسپ :  دک  داباهم ،  یرادرهش  یمالسا  یروهمج  نادیم  داباهم ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42234141-044  ، 42223090-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222699-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5982558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ ناتسا  قرش  یاههار  هزوح  رد  لیدراگ  بصن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000181 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

رهش دازآ  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هلف   هلف ایرد   ایرد کمن   کمن ناونع : : ناونع 8282

ناتسلگ ناتسلگ ناتسا   ناتسا قرش   قرش یاههار   یاههار هزوح   هزوح ردرد   لیدراگ   لیدراگ بصن   بصن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 8383

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

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

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

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

5983172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  طیارش  قبط  ناگنک  رهشوب  روحم  تکرح  لاحرد  نیزوت  متسیس  ینابیتشپو  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیئامن  نالعاار  لک  غلبم 

تسا یمازلا  تکرش  کرادم  لاسرا 
1101003583000064 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514653196 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  لقن  لمح و  یاه  هنایاب  لک  هرادا  یناریتشک -  هارراهچ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33331281-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331286-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادرگمچ 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   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5983244 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش یاهولبات  یکیفارت و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096057000010 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نادرگمچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لیویس دور  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم   9x9 cm زیاس  m 4 لوط یگدننار  ییامنهار و  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 11 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش دیق  هناماس  رد  لک  تمیق  لاسرا و  روتکاف  شیپ   ً افطل  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8478174813 یتسپ :  دک   ، 8478174813 ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52240471-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52243587-031 :: 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 تکرح   تکرح لاحرد   لاحرد نیزوت   نیزوت متسیس   متسیس ینابیتشپو   ینابیتشپو یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 8484

رهش رهش یاهولبات   یاهولبات وو   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8585

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

یزکرم ناتسا  زاگ   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5981737 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  تاعالطا  یرتم -  دنب 5  هار  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091471000121 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرش کینورتکلا  رنه  هدننک  هضرع  عجرم  شیره  یتراجت  مان   Harish لدم کرحتم  دنب  هار  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3816149367 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  کارا -  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32412003-086  ، 32412000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32775531-086 :: 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

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   تاعالطا   تاعالطا یرتم -  -  یرتم   55 دنب   دنب هار   هار ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 8686

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

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

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

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

5981916 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هشقن  رد  هدش  جرد  یاه  هزادنا  تاصخشم و  اب  یقرب  هرکرک  ددع  کی  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001504000021 زاین :  هرامش 

یدرگناهج یدرگناریا و  هعسوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا وکس  تکرش  زا   1000x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 40  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  کالپ 10 ،  متفه -  هلپ  هچوک  دنویپ -  نابایخ  یوجنگ -  یماظن  نابایخ  ریناوت -  نابایخ  رصعیلو -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1434853461

88880069-021  ، 88678946-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88678947-021 :: 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

تسویپ تسویپ هشقن   هشقن ردرد   هدش   هدش جرد   جرد یاه   یاه هزادنا   هزادنا وو   تاصخشم   تاصخشم اباب   یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک ددع   ددع کیکی   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

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

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5982035 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ضرع  زیاس  یرفص  رد و  نیتلا  دنرب  ددع  شش  تقرس  دض  برد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
110cm

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا 
دشاب یم  یدقن  تخادرپ 

1101000257002873 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ینادرم نیدلا  حالص  هدننک  هضرع  عجرم  رادژد  یتعنص  هورگ  هدنزاس  عجرم  رادژد  یتراجت  مان   CNC لدم  115x217 cm زیاس یزلف  سنج  تقرسدض  رد  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

صلاخو تایلام  باستحا  نودب  یداهنشیپ  تمیق  -3 ددرگ هئارا  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  نتشاد  تروص  رد  -2 تسا هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدقن تخادرپ  -6 تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  لاسرا  -5 دشاب یتناراگ  یارادو  یلصا  دنرباب  الاک  -4 دشاب

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

36220257-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدقن یدقن تخادرپ   تخادرپ تسا   تسا یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ لاسرا   لاسرا   1 101 10 cmcm  ضرع ضرع زیاس   زیاس یرفص   یرفص وو   ردرد   نیتلا   نیتلا دنرب   دنرب ددع   ددع شششش   تقرس   تقرس دضدض   برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم  

8888

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم ناتسا  زاگ   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5982370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  تاعالطا  یرتم -  دنب 5  هار  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091471000124 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرش کینورتکلا  رنه  هدننک  هضرع  عجرم  شیره  یتراجت  مان   Harish لدم کرحتم  دنب  هار  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3816149367 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  کارا -  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32412003-086  ، 32412000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32775531-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   تاعالطا   تاعالطا یرتم -  -  یرتم   55 دنب   دنب هار   هار ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 8989

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

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

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

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

5981762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام قاتا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093618000044 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  زرابهد ) ) نادور یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دنولا هنایار  ناشکهک  هدننک  هضرع  عجرم  هنایار  ناشکهک  یتراجت  مان   MHz 168 سناکرف  V 220 ژاتلو  A 7 هداد زکرم  رورس  قاتا  گنیروتینام  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

نادور رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ناگزمره  ناتسا  یموب  هدننک  نیمات 

.دشاب یم  تسویپ  دیرخ  طیارش  تساوخرد و 

7991683655 یتسپ :  دک  نادور ،  یرادرهش  - یزرواشک داهج  یور  هبور  ادهشراولب  - نادور ناتسرهش  - ناگرمره نادور ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42883014-076  ، 42883005-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42288452-076 :: 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

هداد هداد زکرم   زکرم رورس   رورس قاتا   قاتا گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 9090

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003026000040 زاین :  هرامش 

روشک ییانثتسا  شرورپ  شزومآ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یدمحم هدیمح  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   VL007FX1 لدم هتسبرادم  نیبرود  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تسد 1 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاناک هاگتسد.دشاب 8  یم  تسویپ  تامدخ  حرش  تاصخشم  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
IDS-7208HQHI-M2/S Hikvision

لسکیپاگم تلوب 5  نیبرود 
2CE170HT-IT1F Hikvision

شفنب ای  یاکسا  تیاب  ارت  دراه 2 

1416935684 یتسپ :  دک   ، 66 کالپ یلامش - رفظم  ناردارب  دیهش  نابایخ  رصعیلو - هارراهچ  بالقنا - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66970455-021  ، 66971633-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66971490-021 :: 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

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   - تسویپ تاصخشم  قبط  نیبرود  سنسیالددع  دیرخ 50  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003134000346 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  نولیجیوآ  یتراجت  مان   4C-ACC5-STD لدم هتسب  رادم  نیبرود  سنسیال  رازفا  مرن  تراک  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09121532293 یزیرهم سدنهم   - یراک زور  کیتامروفنا 40  هرادا  دات  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3713649161 یتسپ :  دک  مق ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  یناساول ، دیهش  نابیایخ  مق ، مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37713752-025  ، 37750935-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37727300-025 :: 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

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5982362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هواپ ) نیبرود بصن  لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000268 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بصن یلداع  قاحسا  هدننک  هضرع  عجرم   CH 16 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 491 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ تسویپ   تسویپ  - - دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  - - تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط نیبرود   نیبرود سنسیالددع   سنسیالددع   5050 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292

(( هواپ هواپ )) نیبرود نیبرود بصن   بصن لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 9393
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نارهت هدیفر  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ اب  نژیو 1043 و 1123  کیاه  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090812000037 زاین :  هرامش 

نارهت هدیفر  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   AHD لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   AHD لدم بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلصا  یتناراگ  اب  ددع  دادعت 5  ( DS 2CD1043GO-I  ) لدم 1043 نژیو  کیاه  نیبرود  ددع و  دادعت 2  لدم 1123  نژیو  کیاه  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ... دم ههام  تخادرپ 3 

1935973476 یتسپ :  دک   ، 9 کالپ یبونج  یمبلس  وگوزردناراولب خ  هیرطیق  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22678517-021  ، 22678526-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22232741-021 :: 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

یتناراگ یتناراگ اباب     1 وو  1231123 نژیو  10431043   نژیو کیاه   کیاه نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9494
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رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5982693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  6 تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ws-c3750G-12s ینف تاصخشم  اب  هاگتسد  وکسیس 1 چیئوس 

ws-2960x-24pdL ینف تاصخشم  اب  هاگتسد  وکسیس 2 چیئوس 
1101003721000070 زاین :  هرامش 

رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یربهار هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   SERVER NSR 500 WITH RACKMOUNT KIT لدم هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

زاسهب عیانص 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( زاین حرش  تسویپ و  لیاف  قباطم  ) .دشاب یم  هباشمالاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلاروتکاف  شیپ  هئارا 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع ی  هب  اه  هنیزهریاس 

7917914699 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  مئاق -  نادیم  بنج  نارادساپ -  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32129249-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513235-076 :: 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

چیئوس چیئوس  -  - ws-c3750G- 12sws-c3750G- 12s ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   هاگتسد   هاگتسد 11 وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس تسویپ -  -  تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
ws-2960x-24pdLws-2960x-24pdL ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   هاگتسد   هاگتسد 22 وکسیس   وکسیس

9595
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رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادمه  ، یزکرم یاهناتسا  هدنهد  رادشه  یاه  متسیس  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتخاب یا  هقطنم  قرب  یداتس  هزوح  ناتسرل و  ، 

1101001218000302 زاین :  هرامش 
رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1402/10/10 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتساوخرد کرادم  هب  هجوت  اب  داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن  اب ن  قباطم  هدوب و  تاعالطا  تفایرد  هب  مزلم  هدنهد  داهنشیپ  هدوب و  هباشم  یباختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم 

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

33402110-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اهناتسا اهناتسا هدنهد   هدنهد رادشه   رادشه یاه   یاه متسیس   متسیس وو   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یاه   یاه متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ینابیتشپ ،  ،  ینابیتشپ ناونع : : ناونع 9696
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982721 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتساوخرد تازیهجتاب   v200 سناکرف یتلوم  هدنریگ  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096554000022 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هچیزید  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناجریس ارفا  میسن  هدننک  هضرع  عجرم   SANG BO هدنزاس عجرم   SANG BO یتراجت مان   SP-2200 لدم یرادرب  هشقن  نولاژ  الاک :  مان 

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

نارمع زیهجت  کت  ارآ  هدننک  هضرع  عجرم   SURVEYING ACCESSORIES یتراجت مان   GST020 لدم یرادرب  هشقن  هیاپ  هس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
زیهجت اتکی  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   HI-TARGET هدنزاس عجرم   HI-TARGET یتراجت مان   V90-PLUS لدم یهاگتسیا  سا  یپ  یج  الاک :  مان 

هشقن
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: 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

access :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتساوخرد5982721 تازیهجتاب   v200 سناکرف یتلوم  هدنریگ  هاگتسد  هحفص 72)دیرخ  )  accessaccess

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

بصن و5982739 ذغاک -  یدیفس  گنر و  یریگ  هزادنا  یفیط  زیلانآ  هاگتسد  هناش -  ریز  نت  دیرخ 100 
ADCAccess Control ددرت لرتنک  متسیس  یزادنا  هار 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یتساوخرد یتساوخرد تازیهجتاب   تازیهجتاب   v200v200 سناکرف   سناکرف یتلوم   یتلوم هدنریگ   هدنریگ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   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

یناشن5981697 شتآ  نامزاس  دات  یهاوگ  یمسر  روتکاف  هئارا  تسویپ  تسیل  هحفص 42)قبط  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

داهنشیپ5982365 تسویپ  یاهلیاق  قباطم  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا  سنمیز / قیرح  مالعا  متسیس 
ددرگ هئارا  یلام  ینف و 

هحفص 42) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

اب5982694 هارمه  نویسیمک  نامتخاس  تهجرلکنیرپسا  تاموتا  قیرح  مالعا  متسیس  بصنو  یحارط 
تسویپدادرارقو ینف  تاصخشم  ، تامازلا قبطزایندروم  یاههاگتسدو  مزاول  هیلک  نیمات 

هحفص 42) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5982755 مالعا  متسیس  یارجا  هحفص 11)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

بعش5983363 یتظافح  ینمیا و  یاهمتسیس  یرادهگن  سیورس و  تهج  راکنامیپ  یاهمتسیسباختنا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 23) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

ناراسچگ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمضروتکاف شیپ.هدننک  نیماتابدصقمات  لمح  هنیزه  ) تسویپ تسیل  قبطزایندروم  یهاگشیامزآ  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
داژن کین  09178417033 زادرپراک ( ددرگ

1101030102000058 زاین :  هرامش 
ناراسچگ ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

روشک  OCE TECHNOLOGY B.V هدنزاس عجرم   OCE یتراجت مان   CS2344 لدم ناشفا  رهوج  یروسسکا  تیک  هارمهب Onyx Cad و  رتالپ  ماسر  الاک :  مان 
ناریا نایراو  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کین 09178417033 زادرپراک ( ددرگ همیمضروتکاف  شیپ.هدننک  نیماتابدصقمات  لمح  هنیزه  ) تسویپ تسیل  قبطزایندروم  یهاگشیامزآ  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.عراز یاقآ  09167302383 هاگشیامزآ لوئسمداژن 

7581863766 یتسپ :  دک  هدازیلع ،  دیهش  تشادهب  زکرم  تارادا  عمتجم  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32332406-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32332406-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یهاگشیامزآ5981891 هحفص 74)مالقا  سسکا  ( سسکا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیفارت5981867 ناوخ  کالپ  رازفا  هحفص 59)مرن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادهار5982293 ددرت  نوناق  نامتخاس  دنمشوه  یاه  متسیس  یزیر  همانرب  مارگورپ و  هحفص 28)بصن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بصن و5982739 ذغاک -  یدیفس  گنر و  یریگ  هزادنا  یفیط  زیلانآ  هاگتسد  هناش -  ریز  نت  دیرخ 100 
ADCAccess Control ددرت لرتنک  متسیس  یزادنا  هار 

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یهاگشیامزآ یهاگشیامزآ مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ریالم یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982109 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شتآ هیدات   / نشور زمرق  گنر  ناتسرامیب / سناژروا  تهج   / رتم داعبا 2.10*1  رادناتسا ) ) هگنل کت  یدالوف  قیرح  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یلخاد  دیلوت  تیولوا  / دشاب هتشاد  امتح  یناشن 

1101050160000249 زاین :  هرامش 
ریالم یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

راگدنام برد  نایلاس  هدننک  هضرع  عجرم  راگدنام  برد  نایلاس  یتراجت  مان   110x210 cm داعبا یدالوف  سنج   E90 لدم هگنل  کی  قیرح  دض  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ  09381217981 رف اسراپ  تاسیسات  لوئسم  نفلت  / تسا هدنشورف  اب  سناژروا  لحم  رد  بصن  لاسرا و  هنیزه  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا بصن  لیوحت و  زا  سپ  هام  کی  تخادرپ  ددرگ / تسویپ  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف 

6571864885 یتسپ :  دک  یضرغ ،  رتکد  ناتسرامیب  توبن  راولب  ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33346660-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33346660-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/35  - 1401/34 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5982162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  دادعت 2000  قیرح  ربارب  رد  مواقم  نیتوپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع  دادعت 2000  قیرح  ربارب  رد  مواقم  شکتسد  دیرخ 

لایر  هدرپس 7.000.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   5.500.000.000

لایر دانسا 1.000.000  هنیزه 

تنمیم نابایخ  شبن  یدازا  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( رادناتسا رادناتسا )) هگنل هگنل کتکت   یدالوف   یدالوف قیرح   قیرح دضدض   برد   برد ناونع : : ناونع 9999

ددع ددع   2 0002000 دادعت   دادعت قیرح   قیرح ربارب   ربارب ردرد   مواقم   مواقم شکتسد   شکتسد وو   نیتوپ   نیتوپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع   :: 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 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  داهنشیپ  قبط  تققرس  دض  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091861000240 زاین :  هرامش 

هقطنم 9 ناردنزام  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هدننک :  رازگرب 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  برد  ساملا  هدنزاس  عجرم   kahrobaa 3452 لدم  2x2 m داعبا یزلف  سنج  رورس  قاتا  صوصخم  قیرح  تقرس و  دض  رد  الاک :  مان 

تعنص نایار  ابرهک  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  در  داهنشیپ  تروصنیاریغ  رد  تسا  یمازلا  یلام  ینف و  داهنشیپ  همیمض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
01133805717: دیرخ سانشراک  سامت  هرامش 

4817831971 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 9  یناقلاط - راولب  یادتبا  رمحا - لاله  نادیم  یراس - یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33805717-011  ، 33804444-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33357186-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ قبط   قبط تققرس   تققرس دضدض   برد   برد 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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ناتسلگ ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ورین رفن  دادعت 21  هب  ناتسا  حطس  رد  قیرح  ناب  هدید  یریگراکب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000128000068 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ملق یگتفرگ و  کال  صقن ، بیع ،  هشدخ ،  ماهبا ،  چیه  طرش و  دیق و  نودب  لماک و  تروصب  یتسویپ  تمیق  یاهداهنشیپ  هگرب  ندومن  لیمکت   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  هدننک  تکرش  طسوت  یگدروخ 

دشاب یم  یمازلا  یتسویپ  مرف  ساسا  رب  تمیقزیلانآ  هئارا 

4916685873 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  نابایخ   - ناگرگ ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32235793-017  ، 32235792-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225451-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ناب   ناب هدید   هدید یریگراکب   یریگراکب ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: 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 10 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5983180 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  قیرح  دض  فانک  راوید  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050239000017 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عجرم قیقد  تعنص  سیتاد  هدنزاس  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   cm 10 تماخض  200x50 cm داعبا قیرح  دض  یطاسبنا  نریاتسا  یلپ  هتخاس  شیپ  راوید  الاک :  مان 

قیقد تعنص  سیتاد  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  لیاف  قبط  قیرح  دض  فنک  راوید  یارجا  تمدخ 

هدننک  نیمات  اب  ینوناق  تاروسک  و  اهذ ب ) بایا و  ، ناکسا لمح ، ، تایلام ، همیب اه ( هنیزه  هیلک 
.تسا تخادرپ  لباق  هطوبرم  سانشراک  دات  راک و  یارجا  زا  سپ  غلابم 

9719866876 یتسپ :  دک  یرادا ،  تیاس  ص ،)  ) مظعا ربمایپ  راولب  دنجریب ، دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32400478-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32400106-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط قیرح   قیرح دضدض   فانک   فانک راوید   راوید یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 103103
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ناهفصا ناتسا  هجیولع  هبعش  یعامتجا  نیمات   :: 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 20 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5983228 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بآ هیاپ  رب  قیرح  دض  گنر  اب  سا  یپوی  رورس و  قاتا  یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092167000002 زاین :  هرامش 

هجیولع هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

عبرم رتم  85 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طیارش ریاس  .دشاب  یم  یمازلا  ربتعم  هدوزفا  شزرا  یهاوگ  روتکاف و  شیپ  لاسرا.دشاب  یم  یبیرقت  ژارتم.دشاب  یم  هجیولع  رهش  راک  یارجا  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  حرشب 

8551743777 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  هجیولع - ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42412620-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42412008-031 :: 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

یناشن5981697 شتآ  نامزاس  دات  یهاوگ  یمسر  روتکاف  هئارا  تسویپ  تسیل  هحفص 42)قبط  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5982109( رادناتسا ) هگنل کت  یدالوف  قیرح  دض  هحفص 11)برد  قیرح  ( قیرح

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

ددع5982162 دادعت 2000  قیرح  ربارب  رد  مواقم  شکتسد  نیتوپ و  هحفص 11)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

تسویپ5982180 ینف  داهنشیپ  قبط  تققرس  دض  هحفص 11)برد  قیرح  ( قیرح

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

داهنشیپ5982365 تسویپ  یاهلیاق  قباطم  دشاب / یم  هباشم  دک  ناریا  سنمیز / قیرح  مالعا  متسیس 
ددرگ هئارا  یلام  ینف و 

هحفص 42) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5982513 ناب  هدید  هحفص 11)یریگراکب  قیرح  ( قیرح

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

اب5982694 هارمه  نویسیمک  نامتخاس  تهجرلکنیرپسا  تاموتا  قیرح  مالعا  متسیس  بصنو  یحارط 
تسویپدادرارقو ینف  تاصخشم  ، تامازلا قبطزایندروم  یاههاگتسدو  مزاول  هیلک  نیمات 

هحفص 42) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

بآبآ هیاپ   هیاپ ربرب   قیرح   قیرح دضدض   گنر   گنر اباب   ساسا   یپوی   یپوی وو   رورس   رورس قاتا   قاتا یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر 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

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

قیرح5982755 مالعا  متسیس  یارجا  هحفص 11)دیرخ و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5983180 لیاف  قبط  قیرح  دض  فانک  راوید  هحفص 11)یارجا  قیرح  ( قیرح

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

بآ5983228 هیاپ  رب  قیرح  دض  گنر  اب  سا  یپوی  رورس و  قاتا  یزیمآ  هحفص 11)گنر  قیرح  ( قیرح

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

بعش5983363 یتظافح  ینمیا و  یاهمتسیس  یرادهگن  سیورس و  تهج  راکنامیپ  یاهمتسیسباختنا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 23) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

زاگ5983113 تکرش  تاسیسات  زا  یکی  کینورتکلا  تظافح  متسیس  هحفص 23)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5983294cgs یاههاگتسیا زا  دروم  کینورتکلا 2  تظافح  هناماس  تازیهجت  یزادنا  هار  هحفص 23)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسا5983364 زاگ  تکرش  یرادا  نکاما  اه و  هاگتسیا  کینورتکلا  تظافح  یاه  متسیس  یارجا  هحفص 23)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

زا 122 ھحفص 81 

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


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

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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 14 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ تاعالطا  قبط  یکشزپ  یفارگویدار  سکیا  هعشا  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005920000335 زاین :  هرامش 

درکرهش یلع  ماما  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا دمایاپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   VAREX یتراجت مان   PaxScan 4336W لدم یکشزپ  یفارگویدار  سکیا  هعشا  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

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

(Hakami یمکح ( تسا 09133808369  ههامود  باسح  هیوست  تسویپ .  تاعالطا  قبط  یکشزپ  یفارگویدار  سکیا  هعشا  روتکتد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8831771151 یتسپ :  دک  (ع ، ) یلع ماما  ناتسرامیب  - رهشخرف رهش  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32424900-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32424200-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: 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

یناشن5981697 شتآ  نامزاس  دات  یهاوگ  یمسر  روتکاف  هئارا  تسویپ  تسیل  هحفص 42)قبط  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5981831 . تسویپ تاعالطا  قبط  یکشزپ  یفارگویدار  سکیا  هعشا  هحفص 81)روتکتد  روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " 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

بعش5983363 یتظافح  ینمیا و  یاهمتسیس  یرادهگن  سیورس و  تهج  راکنامیپ  یاهمتسیسباختنا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 23) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

 . . تسویپ تسویپ تاعالطا   تاعالطا قبط   قبط یکشزپ   یکشزپ یفارگویدار   یفارگویدار سکیا   سکیا هعشا   هعشا روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 105105
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زاریش یکشزپ  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدقن تخادرپ  ددرگ /  تسویپ  روتکاف  شیپ  ددع /  کی   / U-TV 0.5X سوپمیلا نیبرود  روتپادآ  هباشم /  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090129000084 زاین :  هرامش 
زاریش یکشزپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

یهاگشیامزآ یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  سوپمیلا  یتراجت  مان   MAJ-222 لدم یحارج  ییوئدیو  متسیس  عون  روتپادآ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدقن تخادرپ  ددرگ /  تسویپ  روتکاف  شیپ  ددع /  کی   / U-TV 0.5X سوپمیلا نیبرود  روتپادآ  هباشم /  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134845794 یتسپ :  دک  زاریش ،  یکشزپ  هدکشناد  یرادناتسا /  بنج  دنز /  راولب  زاریش /  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32084013-071  ، 2301274-713 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2301274-713 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یحارج یحارج ییوئدیو   ییوئدیو متسیس   متسیس عون   عون روتپادآ   روتپادآ ناونع : : ناونع 106106

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا تسویپ  تاصخشمو  کرادمو  دانسا  ساسا  رب  تالحم  تسپ 400  نیبرود  رورس  قاتا  تهج  یزاگرلوک 12000  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم 

1101001218000301 زاین :  هرامش 
رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روشک  BTU 12000 تیفرظ تعنص  رهم  رتاس  هدننک  هضرع  عجرم   YURAMA یتراجت مان   YXS-12HR لدم مرگ  درس و  یراوید  تیلپسا  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 
ناریا هدنزاس 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف تسیابیم  هک  دشابیم  تسویپ  لیاف  یصوصخ  طیارشو  ینف  تاصخشم  کرادم ،  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  ردو  ءاضماو  رهم  نآرد  جردنم  تامازلاو  مالعتسا  هماندهعت  جرد و  تمیق  لیمکت ،  هدنهد  داهنشیپ  طسوت  روکذم  لیاف  ءاهب  مالعتسا 

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

33402103-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم مالعتسا   مالعتسا تسویپ   تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو کرادمو   کرادمو دانسا   دانسا ساسا   ساسا ربرب   تالحم   تالحم   400400 تسپ   تسپ نیبرود   نیبرود رورس   رورس قاتا   قاتا تهج   تهج   1200012000 یزاگرلوک   یزاگرلوک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب

107107
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نارهت ناتسا  رد  نایئاتسور  نازرواشک ، یعامتجا  همیب  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5981808 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم 18135  canon نیبرود زنل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093209000028 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  نایئاتسور  نازرواشک   یعامتجا  همیب  قودنص  هدننک :  رازگرب 
لدم 18135  canon نیبرود زنل  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
1 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1574844514 یتسپ :  دک  کالپ 170 ،  تسپ -  هرادا  بنج  زاریش -  راهب  نابایخ  یادتبا  - ریت تفه  نادیم  نارهت -  ناتسا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84680000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88325226-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1813518135 لدم   لدم   canoncanon  نیبرود نیبرود زنل   زنل ناونع : : ناونع 108108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کتیجال  یرتم  لوط 10  شیازفا  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم نوفرکیپسا  ای  کتیجال  نیبرود  هب  لاصتا  یارب  بسانم 

یرتم لوط 10 
POE یاراد

ریذپ فاطعنا  مواقم و 
1101003369000006 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دیراورم هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LOGITECH هدنزاس عجرم   LOGITECH یتراجت مان   group expansion لدم میس  اب  نوفورکیم  الاک :  مان 

وریپسا
ددع 1 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تلاصا و دات  زا  سپ  الاک  هجو  تخادرپ.دشاب  هتشاد  تکرش  هام  یتناراگ 12  تدم  یاراد   ، یلصا دیاب  لباک   auto revoke auto revoke :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگ یم  تروص  لباک  تست  لباک و  یکیزیف  تالس 

8963156139 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  هچوک  یخرف  نابایخ  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36228842-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36228842-035 :: 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

یحارج5981738 ییوئدیو  متسیس  عون  هحفص 23)روتپادآ  نیبرود  ( نیبرود

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

نامتخاس5981778 هتسبرادم  نیبرود  هژورپ  ینابیتشپ  یزادنا  هار  بصن  هحفص 23)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کرادمو5981805 دانسا  ساسا  رب  تالحم  تسپ 400  نیبرود  رورس  قاتا  تهج  یزاگرلوک 12000  دیرخ 
.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو 

هحفص 23) نیبرود  ( نیبرود

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

لدم 598180818135  canon نیبرود هحفص 23)زنل  نیبرود  ( نیبرود

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

یتراظن5981820 یاه  نیبرود  بصن  تازیهجت  هحفص 23)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5981871 هحفص 66)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

میس میس اباب   نوفورکیم   نوفورکیم ناونع : : ناونع 109109

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

میس5982003 اب  هحفص 23)نوفورکیم  نیبرود  ( نیبرود

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

چنیا5982026 سالپ 55  یج  ید  یا  لا  دنمشوه  هحفص 56)نویزیولت  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

نآ5982113 یارجا  بصن و  هتسبرادم ،  یاه  نیبرود  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  هحفص 7)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5982214 - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   - تسویپ تاصخشم  قبط  نیبرود  سنسیالددع  دیرخ 50 
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ 

هحفص 66) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5982362( هواپ ) نیبرود بصن  هحفص 66)لیاسو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یتناراگ5982641 اب  نژیو 1043 و 1123  کیاه  هحفص 66)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاصخشم5982693 اب  هاگتسد  وکسیس 1 چیئوس  تسویپ -  ینف  تاصخشم  قباطم  هتسبرادم  نیبرود 
ws-2960x- ینف تاصخشم  اب  هاگتسد  وکسیس 2 چیئوس   - ws-c3750G-12s ینف

24pdL

هحفص 66) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رادشه5982858 یاه  متسیس  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  یاه  متسیس  یرادهگن  ریمعت و  ینابیتشپ ، 
اهناتسا هدنهد 

هحفص 66) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بعش5983363 یتظافح  ینمیا و  یاهمتسیس  یرادهگن  سیورس و  تهج  راکنامیپ  یاهمتسیسباختنا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 23) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(. تسویپ قبط   ) زاس هریخذ  یاه  هاگتسد  ۀیذغت  عبنم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000013000097 زاین :  هرامش 

ناناوج شزرو و  ترازو  هدننک :  رازگرب 
(. تسویپ قبط   ) زاس هریخذ  یاه  هاگتسد  ۀیذغت  عبنم  - 

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

1401/09/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1995614118 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  لوئس - خ  شیاین - هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22660901-021  ، 22661035-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22660921-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یبرغ  بونج  بالضاف  بآ 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   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5982891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریواصت میجح  یزاس  هریخذ  شزادرپ و  تیلباق  اب  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050139000124 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یبرغ  بونج  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایوج زرو  هداد  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HITACHI یتراجت مان   USP600 لدم زاس  هریخذ  رورس  الاک :  مان 

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

رهشمالسا رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . زاین دروم  ینف  تاصخشم  اب  قباطمدشاب  یم  حطس 2  یسرزاب  دوش .  یرازگ  راب  اضما  رهم و  زا  سپ  دوش و  هجوت  تسویپ  تاصخشم  اهمرف و  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  درادن  تسویپ  هک  یتاداهنشیپ  هب  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

3317869371 یتسپ :  دک  یماظتنا ،  یورین  یوربور  ینیمخ ف  ماما  راولب  ناواو ،  کرهش  هواس  هداج  رتمولیک 22  رهشمالسا ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56172595-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56172565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هریخذ   هریخذ یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد ۀیذغت   ۀیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 1101 10

ریواصت ریواصت میجح   میجح یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ وو   شزادرپ   شزادرپ تیلباق   تیلباق اباب   رورس   رورس 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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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5983212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لنسرپ تهجرویلپو  باروج   ، یمشپ هالک  ، ریز مرگ  سابل  ، یمشپ شکتسد   ، نشپاکددع 162 دادعت.دشاب یم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یمزایندروم  یکیزیفو  تظافح 
1101091319000120 زاین :  هرامش 

نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هاوخداد میظع  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 6   FORM لدم  M-2XL زیاس ونین  هچراپ  سنج  هنادرم  نشپاک  الاک :  مان 

نتراک 162 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لباق تسارحریدم  هیداتوراک  مامتا  زادعب  غلبم.دشاب  یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.ددرگ  لاسرا  راک  هنومن  امتح  یراذگ  تمیق  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  09122091534 نفلتابزاین تروصرد.دشاب  یم  تخادرپ 

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55062044-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزاس5982000 هریخذ  یشزادرپ و  تازیهجت  تنامض  یزادنا و  هار  بصن ؛  هحفص 5)دیرخ ،  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زاس5982489 هریخذ  یاه  هاگتسد  ۀیذغت  هحفص 87)عبنم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

ریواصت5982891 میجح  یزاس  هریخذ  شزادرپ و  تیلباق  اب  هحفص 87)رورس  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یزاس5983042 هریخذ  یشزادرپ و  تازیهجت  تنامض  یزادنا و  هار   ، بصن هحفص 5)دیرخ ،  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یمشپ5983212 هالک  ، ریز مرگ  سابل  ، یمشپ شکتسد   ، نشپاکددع 162 دادعت.دشاب یم  هباشمدک  ناریا 
.دشاب یمزایندروم  یکیزیفو  تظافح  لنسرپ  تهجرویلپو  باروج  ،

هحفص 87) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

لنسرپ لنسرپ تهجرویلپو   تهجرویلپو باروج   باروج  ، ، یمشپ یمشپ هالک   هالک ،، ریز ریز مرگ   مرگ سابل   سابل ،، یمشپ یمشپ شکتسد   شکتسد  ، ، نشپاکددع نشپاکددع 162162 دادعت.دشاب دادعت.دشاب یمیم   هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمزایندروم   یمزایندروم یکیزیفو   یکیزیفو تظافح   تظافح
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ 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

تسویپ5981737 لیاف  رد  تاعالطا  یرتم -  دنب 5  هار  ددع  یاهمتسیسکی  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 63) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تسویپ5982370 لیاف  رد  تاعالطا  یرتم -  دنب 5  هار  ددع  یاهمتسیسکی  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 63) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  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 08 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5981683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زور رثکادح 20  هجو  هیوست  هدوب و  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارک  ، دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ، رورس ژاتلو  روتالوگر  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتکاف هئاراو  الاک  داتو  لیوحت  زا  سپ 
1101091781000323 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس ، عجرم  دقاف  نکزاب ، لیوک  هاگتسد  هژاتلو  ود  روتالوگر  هعطق ، لوژام ، الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیوست دشاب ، یم  هباشم  دک  ناریا  ، ددع دادعت 2   HP-407748-001 هرامش هب  ربمان  تراپ   HP-DN380-G5 رورس تهجژاتلو  روتالوگر  لوژام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09357600115 یکلم سدنهم  ینف  تاصخشمو  ماهبا  عفر  سامت  نفلت  ، روتکاف هئاراو  الاک  داتو  لیوحت  زا  سپ  زور  رثکادح 20  هجو 

9187793119 یتسپ :  دک  یوضر ،  سدق  ناتسآ  تاراشتنا  بنج  ثلاث -  ناوخا  داتسا  راولب  داجس -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37630700-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37630708-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زور زور   2 020 رثکادح   رثکادح هجو   هجو هیوست   هیوست وو   هدوب   هدوب هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع هبهب   لمح   لمح هیارک   هیارک ،، دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ،، رورس رورس ژاتلو   ژاتلو روتالوگر   روتالوگر لوژام   لوژام ناونع : : ناونع
روتکاف روتکاف هئاراو   هئاراو الاک   الاک داتو   داتو لیوحت   لیوحت زازا   سپسپ  
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ناشنهام یزار  یباوختخت  ناتسرامیب 32   :: 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   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5981711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  هب  وکسیس  چیئوس  رورس G10 و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090613000006 زاین :  هرامش 

ناشنهام یزار  یباوختخت  ناتسرامیب 32  هدننک :  رازگرب 
اهمتسیس لیلحت  شرگن  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   DL-380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

ناشنهام رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  سانجا  یمامت   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  اه  تمیق  تساوخرد  لوبق  ای  در  رد  ناتسرامیب  - 

4541615871 یتسپ :  دک  ناشنهام ،  یزار  ناتسرامیب   - ناشنهام رهش   - ناجنز ناشنهام ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36223292-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36223296-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم هبهب   وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس وو     G10G10 رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14
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نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5981732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ دشابیم .  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  تسویپ -  تسیل  تاصخشم  اب   _ HPE DL380G9 رورس هاتسد  دادعت 14  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . ددرگیم دقعنم  دادرارق  دشابیم -  یمازلا  ربتعم 

1101004961000050 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

سراپ اه  هداد  یزاوم  شزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   HP-DL380 G9 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا ربتعم  یتناراگ  دش -  دهاوخ  ماجنا  دادرارق  قبط  ینوناق  تاروسک  رسک  زا  سپ  یتخادرپ  ددرگیم و  دقعنم  یمسر  دادرارق  تسویپ  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامرف لصاح  سامت  یلخاد 194  هرامش 88381755  اب  ماهبا  هنوگره  تروص  رد  دشابیم -  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  دشابیم - 

1581746111 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  کالپ 212 یسوساج  هنال  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88381743-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88381756-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ دشابیم .  .  دشابیم هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   الاک   الاک لاسرا   لاسرا تسویپ -  -  تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم اباب    _  _ HPE DL380G9HPE DL380G9  رورس رورس هاتسد   هاتسد   1414 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع
 . . ددرگیم ددرگیم دقعنم   دقعنم دادرارق   دادرارق دشابیم -  -  دشابیم یمازلا   یمازلا
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دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  دادعت 32   ups رپمآ تلو 42  یرطاب 12  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 75  ups رپمآ تلو 9  یرطاب 12 

1101030094000817 زاین :  هرامش 
دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 

روشک  APC یتراجت مان  رورس  قاتا  هداد و  زکارم  دربراک   SUVTP40KH4B4 لدم  KVA 40 ناوت یرطاب  ود  یس  لوژام و  راهج  اب   on line عون  UPS الاک :  مان 
نیپیلیف هدنزاس 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دش دهاوخ  عوجرم  الاک  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ -  همیمض  irc دک اب  روتکاف  شیپ  تمیق -  نالعا  تهج  دکناریا  ههام -  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591794857 یتسپ :  دک  یرظتنم ،  دیهش  جوسای خ  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33221814-074  ، 33224721-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  زاین  دروم   HP RAM 8GB 12800 G8 رورس مر  ددع  دشاب و 10  یم  یروس  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001402000271 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هناماس هارمه  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان  لدم 12800   GB 16 تیفرظ  G8 رورس مر  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  زاین  دروم   HP RAM 8GB 12800 G8 رورس مر  ددع  دشاب و 10  یم  یروس  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149779451 یتسپ :  دک  کالپ ،  - یلامش یناقلاط  راولب  - یناقلاط نادیم  - یرادا کرهش  - جرک رهش  - زربلا سردآ  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34187000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32520858-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع 7575 دادعت   دادعت   upsups رپمآ   رپمآ   99 تلو   تلو   1212 یرطاب   یرطاب ددع   ددع   3232 دادعت   دادعت   upsups رپمآ   رپمآ   4242 تلو   تلو   1212 یرطاب   یرطاب ناونع : : ناونع 1161 16

.دشاب .دشاب یمیم   زاین   زاین دروم   دروم   HP RAM 8GB 12800  G8HP RAM 8GB 12800  G8 رورس   رورس مرمر   ددع   ددع   1010 وو   دشاب   دشاب یمیم   یروس   یروس دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 1171 17

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

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

زا 122 ھحفص 93 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xja3c5ee7pe24?user=37505&ntc=5981815
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5981815?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/s2dmg7ljtpp7x?user=37505&ntc=5981880
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5981880?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982096 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110050  هرامش  رورس  ) تازیهجت  الاک (  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985006633 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ راگن  هشیدنا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   HP DL180 G6 E5520 3X2GB 8LFF SVR لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/75/26 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تعنص رابخا   :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982261 :: هرازه هرازه خروم 1401/9/23دکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/09/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  لیذ  هرامش  ناونع و  اب  ناوخارف  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جیروتسا هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  دیرخ 8  - 

لایر  نیمضت 4.400.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
Main Frame ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و  و "  یتارباخم "  یا و  هنایار  یاههداد  هکبش  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  راهچ  یلا  کی  هبتر  نتشاد 

کالپ 17  قشمد  یبونج خ  نیطسلف  زرواشک خ  راولب  نارهت  رد  عقاو  نامزاس  هناخریبد  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
کالپ 17 قشمد  یبونج خ  نیطسلف  خزرواشک  راولب  نارهت  رد  عقاو  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  تاسلج  نلاس  تاکاپ  ییاشگزاب  لحم 

:: نفلت :: www.setadiran.ir http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 118118

جیروتسا جیروتسا هاگتسد   هاگتسد کیکی   وو   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   88 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1191 19

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

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

زا 122 ھحفص 94 
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دورهاش هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982372 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  ینف  تاصخشم  اب  رورس  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091845000033 زاین :  هرامش 

دورهاش هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
سراپ لس  شیک  هدننک  هضرع  عجرم   HPE هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE یتراجت مان   ProLiant DL380 لدم  Gen10 هنایار رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تفن ترازو  تسارح  هدش  تیحالص  دأت  یاه  تکرش  تسیل  رد  ای  اتفا و  یهاوگ  یاراد  ًامتح  تسیاب  یم  هدننک  نیمات  تسا  حیضوت  هب  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  رظن  رد  یراک  زور  لهچ  یلام ،  رابتعا  نیمات  تهج  هب  مالعتسا  هدنرب  هب  تخادرپ  نامز  لقادح  هتشاد و  رارق 

 : یتسپ دک  دورهاش ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش   تفن  نابایخ  نهآ  هار  هار  هس  دورهاش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3617783164

32332048-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32337572-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ -  -  تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120

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

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

زا 122 ھحفص 95 
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یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  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 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدروآرف شخپ  تکرش  داتس  نامتخاس  رورس  قاتا  گنیلوک  متسیس  بیع  عفرو  گنیلوک  متسیس  اه ی  روسرپمک  ییاجباج  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه 

1101092126000032 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیدزاب : یگنهامه  تهج  سامت  هرامش.دشاب  یم  یمازلا  یداهنشیپ  تمیق  هئارا  تهج  ناگ  هدننک  تکرش  طسوت  لحم  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رتویپماک ) دحاو  )32211868- 056

( یسدنهم دحاو  ) 056-32317340

دک یبونج ،  ناسارخ  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  یمالسا 6 - یروهمج  نایایخ  شبن  دنجریب -  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9716883988 یتسپ : 

32211861-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32211865-056 :: 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

هدوب5981683 هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هیارک  ، دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ، رورس ژاتلو  روتالوگر  لوژام 
روتکاف هئاراو  الاک  داتو  لیوحت  زا  سپ  زور  رثکادح 20  هجو  هیوست  و 

هحفص 90) رورس  ( رورس

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

تسویپ5981711 تاصخشم  هب  وکسیس  چیئوس  رورس G10 و  هحفص 90)دیرخ  رورس  ( رورس

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

هب5981732 الاک  لاسرا  تسویپ -  تسیل  تاصخشم  اب   _ HPE DL380G9 رورس هاتسد  دادعت 14 
 . ددرگیم دقعنم  دادرارق  دشابیم -  یمازلا  ربتعم  یتناراگ  دشابیم .  هدنشورف  هدهع 

هحفص 90) رورس  ( رورس

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

هداد5981762 زکرم  رورس  قاتا  گنیروتینام  هحفص 66)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کرادمو5981805 دانسا  ساسا  رب  تالحم  تسپ 400  نیبرود  رورس  قاتا  تهج  یزاگرلوک 12000  دیرخ 
.دشاب یم  مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو 

هحفص 23) نیبرود  ( نیبرود

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

ددع5981815 دادعت 75  ups رپمآ تلو 9  یرطاب 12  ددع  دادعت 32   ups رپمآ تلو 42  هحفص 90)یرطاب 12  رورس  ( رورس

نامتخاس نامتخاس رورس   رورس قاتا   قاتا گنیلوک   گنیلوک متسیس   متسیس بیع   بیع عفر   عفر وو   گنیلوک   گنیلوک متسیس   متسیس یاهروسرپمک   یاهروسرپمک ییاجباج   ییاجباج ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 12 112 1

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

یم5981880 زاین  دروم   HP RAM 8GB 12800 G8 رورس مر  ددع  دشاب و 10  یم  یروس  دک  ناریا 
.دشاب

هحفص 90) رورس  ( رورس

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

هنایار5982096 هحفص 90)رورس  رورس  ( رورس

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

چوس5982140 هاگتسد  ود  تروپ و  هکبش 48  چوس  هاگتسد  ود  ، G10 رورس هاگتسد  جنپ  دیرخ 
تروپ هکبش 24 

هحفص 11) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5982180 ینف  داهنشیپ  قبط  تققرس  دض  هحفص 11)برد  قیرح  ( قیرح

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

جیروتسا5982261 هاگتسد  کی  رورس و  هاگتسد  هحفص 90)دیرخ 8  رورس  ( رورس

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

تسویپ5982359 طیارش  قبط  ناهیک  رورس  تنیالک  تاطابترا  زاس  نما  هناماس  هحفص 46)ءاقترا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5982372 - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ -  ینف  تاصخشم  اب  رورس  هاگتسد  ود  هحفص 90)دیرخ  رورس  ( رورس

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

تاصخشم5982693 اب  هاگتسد  وکسیس 1 چیئوس  تسویپ -  ینف  تاصخشم  قباطم  هتسبرادم  نیبرود 
ws-2960x- ینف تاصخشم  اب  هاگتسد  وکسیس 2 چیئوس   - ws-c3750G-12s ینف

24pdL

هحفص 66) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5982704 تاصخشم  قبط   axigen رورس لیمیا   up grade هلاسکی سنسیال  ددع  هحفص 28)کی  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس5982852 قاتا  گنیلوک  متسیس  بیع  عفر  گنیلوک و  متسیس  یاهروسرپمک  ییاجباج  ماجنا 
نامتخاس

هحفص 90) رورس  ( رورس

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

ریواصت5982891 میجح  یزاس  هریخذ  شزادرپ و  تیلباق  اب  هحفص 87)رورس  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

بآ5983228 هیاپ  رب  قیرح  دض  گنر  اب  سا  یپوی  رورس و  قاتا  یزیمآ  هحفص 11)گنر  قیرح  ( قیرح

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

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

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

5981911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ تیاعر  مالعتسا  طیارش  دوش - عوجر  تسویپ  لیاف  هب  دشاب -  یم  هباشم  الاک  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002018 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SENSOR ASSY-O2 یتراجت مان   E23 وسوم روتوم  نژیسکا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177663-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SENSOR ASSY-O2SENSOR ASSY-O2 یتراجت   یتراجت مان   مان   E23E23  وسوم وسوم روتوم   روتوم نژیسکا   نژیسکا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 122122

نونو رلوک   رلوک ریارد   ریارد رتلیف   رتلیف هعطق   هعطق هلول   هلول پاکیپ - - پاکیپ ناسین   ناسین تناو   تناو رلوک   رلوک هعطق   هعطق روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 123123

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هناورپ ددع + لماک 30  روسنادنک  نف  ددع + رلوک 200  نف  تاماتفآ  + ددع رلوک 70  ریارد  + ددع  70 پاکیپ ناسین  ریارد  یگنشف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع روسنادنک 20  نف 

1101092288004158 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تراجت ناریلد  یناگرزاب  تامدخ  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   HOMER ENTERPRISE هدنزاس عجرم  پاکیپ 1800  ناسین  تناو  رلوک  هعطق  روسنس  الاک :  مان 
هورگ 3753 انایرآ 

ددع 70 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

یزاسوردوخ هدننک  هضرع  عجرم   SOUTH EAST (FUJIAN) MOTOR CORPORATION LTD هدنزاس عجرم  اکیلد  نو  رلوک  ریارد  رتلیف  هعطق  هلول  الاک :  مان 
ایرآ کین  هراتس 
ددع 70 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
کدی اپیاس  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   NISSAN MOTOR CO هدنزاس عجرم  پاکیپ  رلوک  نف  لماک  یکیرتکلا  روتوم  الاک :  مان 

تس 30 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   NISSAN MOTOR CO هدنزاس عجرم  ازنارس  زینور و  پاکیپ و  بآ  روتایدار  روسنادنک  نف  هعطق  هناورپ  الاک :  مان 
کدی اپیاس  یناگرزاب 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

کدی اپیاس  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   NISSAN MOTOR CO هدنزاس عجرم  پاکیپ  یراخب  یبآ  هلر  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  طیارش  تاصخشم و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22175-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5982206 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هدهع هبهب   دصقم   دصقم رابنا   رابنا اتات   لمح   لمح هنیزه   هنیزه یرابتعا   یرابتعا دیرخ   دیرخ دشاب   دشاب یمیم   یمازلا   یمازلا ینف   ینف یسررب   یسررب تهجالاک   تهجالاک هنومن   هنومن هئارا   هئارا ندش   ندش هدنرب   هدنرب تروصرد   تروصرد ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات

124124
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دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288004164 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هداز میمت  ماهس  هدننک  هضرع  عجرم   TK هدنزاس عجرم  دیارپ 141  روتوم  لغب  ظفاحم  هعطق  ینیس  الاک :  مان 
ددع 24 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
کدی ادزم  تکرش  یتراجت  مان  نیباک  کت  ادزم 1600  تناو  خرچ  هعطق  خرچ  گنیر  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

نیون تعنص  نیئور  دیارپ  تسار  تمس  خرچ  لماک  قبط  الاک :  مان 
تس 8 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
وردوخ ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یله  هدنزاس  عجرم   CPD15-CJ2 کارتفیل زمرت  دربراک  لماک  عون  ردنلیس  الاک :  مان 

تس 8 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

رحس نادحتم  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دیارپ  زمرت  رتسوب  هعطق  کیتسال  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SSANGYONG MOTORS یتراجت مان   E23 وسوم نامرف  هبعج  تسب  یکیتسال  شوب  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
انر ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ونر  نویماک  خرچ  یپوت  هعطق  هرهم  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

زبس داهج  هدننک  هضرع  عجرم  روتکارت 3408  روتکژنا  ریز  هعطق  رشاو  الاک :  مان 
ددع 16 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
رکاذ خیش  همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   MOBIS یتراجت مان  ویر  توپاک  هعطق  هریگ  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا.تسویپ  یاضاقت  حرش  قبط   LT20 لدم رتیمسنارت  لول  یارب  اهروسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631004177 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هوژپ تعنص  یماح  یسدنهم  یحارط  هدننک  هضرع  عجرم   ENDRESS HAUSER یتراجت مان   PMP 71 لدم یلاتیجید  راشف  رتیمسنارت  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یناریا  یالاک  اب  تیولوا.تسویپ  یاضاقت  حرش  قبط   LT20 لدم رتیمسنارت  لول  یارب  اهروسنس   :: 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

07063774-093  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5983291 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  - هام هیوست 2  - دوش تمیق  مالعا  تساوخرد  قبط  دوش و  هدهاشم  تسویپ  رد  تساوخرد  تسیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلخاد 135 یمشاه 8884182  - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ 

1101001469001069 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایدنآ نیمات  ورشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   MINCO یتراجت مان   RTD لدم یتمواقم  امد  روسنس  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  - هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  - هام هیوست 2  - دوش تمیق  مالعا  تساوخرد  قبط  دوش و  هدهاشم  تسویپ  رد  تساوخرد  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 135 یمشاه 8884182  - دوش 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

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LT20LT20 لدم   لدم رتیمسنارت   رتیمسنارت لول   لول یارب   یارب اهروسنس   اهروسنس ناونع : : ناونع 125125

یتمواقم یتمواقم امد   امد روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 126126

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5981911SENSOR ASSY-O2 یتراجت مان   E23 وسوم روتوم  نژیسکا  هحفص 97)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

نو5981925 رلوک  ریارد  رتلیف  هعطق  هلول  پاکیپ - ناسین  تناو  رلوک  هعطق  هحفص 97)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

یرابتعا5982206 دیرخ  دشاب  یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد 
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه 

هحفص 97) روسنس  ( روسنس

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

5982922LT20 لدم رتیمسنارت  لول  یارب  هحفص 97)اهروسنس  روسنس  ( روسنس

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

یتمواقم5983291 امد  هحفص 97)روسنس  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5982268 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Type:HED8OP 20/50 K14S REXROTH چیئوسرشرپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - دشابیم ینف  دحاو  اب  الاک  دات  - هام هیوست 2 

1101001469001062 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XMLA070D2C11 لدم میظنت  لباق  ریغ  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Type:HED8OP 20/50 K14S REXROTH چیئوسرشرپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - دشابیم ینف  دحاو  اب  الاک  دات  - هام هیوست 2 

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

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوسرشرپ چیئوسرشرپ ناونع : : ناونع 127127

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

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

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

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

5982462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

San Switch Qlogic تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000047000256 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصاخارب دازآ  هدننک  هضرع  عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   QLOGIC یتراجت مان   SB5802V-08A8 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Qlogic SB 5000 8G Dual PSU Series full PT-AC :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راد سنسیال  لاعف و  تروپ  یاراد 20  -  Include: 20*fc linker module 8GB 1*Rackkit Rail

09155238831: یگنهامه تهج  سامت  نفلت 

9144699575 یتسپ :  دک  تجهب 8 و 10 ،  لصاف  دح  - تجهب ...ا  تیآ  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32232963-051  ، 32230991-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230990-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

San Switch QlogicSan Switch Qlogic ناونع : : ناونع 128128

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرادرب و هرهب  رظان  رواشم و   ) سراپ یژرنا  نیمات  قفا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( سراف جیلخ  قرب  هاگورین  تاریمعت 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/05تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کی  یزادنا  هار  بصن و  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Pulsation sensor

:ALSTOM Code
HTCT105580R0130

VIBRO-METER
اب راشف  فالتخا  جیگ  راب  چیئوس 1000  اب  راشف  جیگراب  زاگ 100  رتلیف  راشف  فالتخا  جیگ  چنیا  راب 1/2  ینیریسیلگ 20000  راشف  جیگ  چنیا  راب 1/2  راشف 20  جیگ  دیرخ 

 Alarm Contacts اب هارمه  ایریسیلک  راب  یلا 3  راشف 1  جیگ  وراب  چیئوس 1600 
 ABB دنرب  C1610 تراک ددع  دیرخ 6 

هاگتسد  کی  هب  وبرم  یاه  تراک  یزادنا  هار  یتناراگ و  بصن  تخاس ،  ، یحارط
Inverter تکرش تخاس   Gutors

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سراف جیلخ  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  مود  هقبط  کالپ 18  ینابعش )  ) یقرش مهن  نابایخ  مدقم  ینارهت  دیهش   ) جاک نادیم  زا  رتالاب  دابآ  تداعس  نارهت ،  :: سردآ سردآ

یلخاد 300  26359279 :: نفلت :: www.ssic.ir-www.otpgc.coنفلت تیاسبو تیاسبو

88699256 :: 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

تسویپ5981711 تاصخشم  هب  وکسیس  چیئوس  رورس G10 و  هحفص 90)دیرخ  رورس  ( رورس

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

چیئوس5982202 نس  سنسیال  دیرخ  هحفص 28)تساوخرد  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هحفص 102)چیئوسرشرپ5982268 چیئوس  ( چیئوس

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

هدش5982348 یراذگراب  تسویپ  تاصخشمو  حرش  قبط  یتعنص -  Pars Gate Ne400 N5
هناماسرد

هحفص 46) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5982462San Switch Qlogic(102 هحفص چیئوس  ( چیئوس

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

یترواجم5982636 هحفص 36)چیئوس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

دیرخ دیرخ   Pulsation sensor ALSTOM Code: HTCT105580R0130  VIBRO-METERPulsation sensor ALSTOM Code: HTCT105580R0130  VIBRO-METER ددع   ددع کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
راب راب   10001000 چیئوس   چیئوس اباب   راشف   راشف جیگراب   جیگراب   100100 زاگ   زاگ رتلیف   رتلیف راشف   راشف فالتخا   فالتخا جیگ   جیگ چنیا   چنیا   1/21/2 راب   راب   2 000020000 ینیریسیلگ   ینیریسیلگ راشف   راشف جیگ   جیگ چنیا   چنیا   1/21/2 راب   راب   2 020 راشف   راشف جیگ   جیگ

Alarm ContactsAlarm Contacts اباب   هارمه   هارمه ایریسیلک   ایریسیلک راب   راب یلا  33   یلا   11 راشف   راشف جیگ   جیگ وراب   وراب   16001600 چیئوس   چیئوس اباب   راشف   راشف فالتخا   فالتخا جیگ   جیگ

129129
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تاصخشم5982693 اب  هاگتسد  وکسیس 1 چیئوس  تسویپ -  ینف  تاصخشم  قباطم  هتسبرادم  نیبرود 
ws-2960x- ینف تاصخشم  اب  هاگتسد  وکسیس 2 چیئوس   - ws-c3750G-12s ینف

24pdL

هحفص 66) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5982869Pulsation sensor ALSTOM Code: ددع کی  یزادنا  هار  بصن و  نیمات 
راشف جیگ  چنیا  راب 1/2  راشف 20  جیگ  دیرخ   HTCT105580R0130 VIBRO-METER

چیئوس 1000 اب  راشف  جیگراب  زاگ 100  رتلیف  راشف  فالتخا  جیگ  چنیا  راب 1/2  ینیریسیلگ 20000 
Alarm اب هارمه  ایریسیلک  راب  یلا 3  راشف 1  جیگ  وراب  چیئوس 1600  اب  راشف  فالتخا  جیگ  راب 

Contacts

هحفص 102) چیئوس  ( چیئوس

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

ویرک5982896 لاوریاف  سنسیال  وکسیس و  هحفص 46)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دزی یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5982474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط   LBS دیلک چوس  رکیرب  دول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001071000075 زاین :  هرامش 

دزی یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرادهگن ریمعت و  الاک :  هورگ 

تس  2 دادعت : 
1401/09/25 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713318 یتسپ :  دک  یتسپ 89195-656 ، ) قودنص   ) یداش کراپ  زا  دعب  وجشناد ، راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38251751-035  ، 38251752-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241826-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LBSLBS دیلک   دیلک چوس   چوس رکیرب   رکیرب دول   دول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 130130
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیوس رشرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000662 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شنماخه تعنص  ارتآ  هدننک  هضرع  عجرم   ASH یتراجت مان   SK-6B لدم  in 4\1 1 راشف چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

دنورا تعنص  دنویپ  کار  هدننک  هضرع  عجرم  روپاگنس  هدنزاس  روشک   ASHCROFT یتراجت مان   B7-24-S لدم تاعیام  راشف  چوس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   NORGREN هدنزاس عجرم  لدم 1841815  لرتنک  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یلام و  یتف ،  کرادم  یراذگ  راب  لاسرا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  سامت 086-38244034  هرامش  هب  یلنیز  یاقآ  اب  رتشیب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج 

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38244040-086  ، 44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چوس5982140 هاگتسد  ود  تروپ و  هکبش 48  چوس  هاگتسد  ود  ، G10 رورس هاگتسد  جنپ  دیرخ 
تروپ هکبش 24 

هحفص 11) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5982474LBS دیلک چوس  رکیرب  دول  هحفص 105)دیرخ  چوس  ( چوس

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

چیوس5982498 هحفص 105)رشرپ  چوس  ( چوس

چیوس چیوس رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 131131
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دزی یرادرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  ینف و  تاصخشم  دروآرب و  قبط  ناتسهوک  کراپ  یتوص  متسیس  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095547000057 زاین :  هرامش 

دزی یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ءاضما و رهم و  لیمکت و  هعلاطم و  لماک  روط  هب  ار  تسویپ  تسیل  تسا  فظوم  هدننک  تکرش   ، ، ناتسهوک کراپ  یتوص  متسیس  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا راتخم  هدننک  تکرش  ندومن  در  رد  نامزاس  تروص  نیا  ریغ  رد  دیامن  مادقا  هناماس  رد  نآ  یرازگراب  هب  تبسن 

8913853363 یتسپ :  دک  هچوک ،  یادتبا  هداز  بیقن  دیهش  هچوک  مئاق  رظتنم  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36274472-035  ، 36274470-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36274471-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کراپ5981760 یتوص  متسیس  بصن  هحفص 107)دیرخ و  توص  ( توص

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

لدم 598180818135  canon نیبرود هحفص 23)زنل  نیبرود  ( نیبرود

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

چنیا5982026 سالپ 55  یج  ید  یا  لا  دنمشوه  هحفص 56)نویزیولت  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

لیاف5983204 قباطم  الاک  تسا  هباشم  دک  ناریا  ربتعم  یتناراگ  اب  لیابوم  نتنآ  هدننک  تیوقت  هاگتسد 
دشابیم ههام  تخادرپ 3  ددرگ  یراذگ  تمیق  تسویپ 

هحفص 46) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کراپ کراپ یتوص   یتوص متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 132132

 ( ( رگپاچ رگپاچ وو   یپک   یپک یرتاب -  -  یرتاب دراه -  -  دراه روتینام -  -  روتینام مرمر -  -  رتویپماک (  (  رتویپماک مالقا   مالقا وو   تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 133133
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5981850 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک مالقا  تاعطق و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179001233 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KINGSPEC هدنزاس عجرم   KINGSPEC یتراجت مان   PC3-12800 لدم  GB 8 تیفرظ  DDR3 هنایار مر  الاک :  مان 

رازفا نایوگ  یسدنهم 
ددع 70 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MSI یتراجت مان   GB 12 تیفرظ  GEFORCE RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC لدم هنایار  کیفارگ  تراک  الاک :  مان 

گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت 
ددع 50 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
نیشام هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   SEWOO هدنزاس عجرم   SEWOO یتراجت مان   LK32EB لدم لباک  هارمه  یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 

اریو رترب  هدیا  یرادا  یاه 
هاگتسد 60 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

تارم هنایار  زیهجت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   TRANSCEND یتراجت مان   TS2TSJ35T لدم  TB 2 تیفرظ  External کسید دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 100 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
یقاس سابع  هدننک  هضرع  عجرم   TRANSCEND یتراجت مان   TS320GSJ25M لدم  GB 320 تیفرظ  External کسید دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 100 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

یئ هطلاس  هداز  یجاح  رفعج  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   M 1132 لدم رنکسا  رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   VGP-BPX19 لدم هارمه  هنایار  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP 16GB FBD PC2-5300 لدم هنایار  مر  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
SILICON4ME ییاوقم هبعج   MHz 667 لاقتنا تعرس   GB 2 تیفرظ  DDR2 لدم مر  الاک :  مان 

ددع 70 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ددرگ هعلاطم  تسویپ  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ هئرا  تسویپ  دانسا  رد  اضاقت  حرش  قبط  ینف  داهنشیپ 

دشاب یم  هباشم  اه  دک  ناریا  هیلک 
دننک تکرش  هصقانم  رد  دوخ  یراک  تیلاعف  هطیح  رد  نارگ  هصقانم 

.دشاب یم  یمازلا  بسک  زاوج  هئارا 
53182231 نفلت

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

53182231-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

d24ds24 یتعنص روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001326000149 زاین :  هرامش 

ینیمخ ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

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

رهشهام ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 159 ،  قودنص  - یزکرم نامتخاس  - ینیمخ ماما  یردنب  عمتجم  - ینیمخ ماما  ردنب  - ناتسزوخ رهشهام ،  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6357173691

2282104-0615  ، 52282110-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52282101-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

d24ds24d24ds24  یتعنص یتعنص روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 134134

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 12 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امتح دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0007948003  هرامش  رتویپماکورکیم ) روتینام و  الاک ( حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب 

1101093985006628 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماقرا راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  رسیا  یتراجت  مان   ASPIRE ONE لدم کوب  تون  هارمه  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CRTCRT روتینام   روتینام کوب -  -  کوب تون   تون هارمه   هارمه هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 135135

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت نمهب  ناتسرامیب 29   :: 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   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینف تاصخشم  یتسویپ و  مالعتسا  مرف  قبط  یراوید  هیاپ  اب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد 

1101005896000055 زاین :  هرامش 
زیربت نمهب  ناتسرامیب 29  هدننک :  رازگرب 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهعب  لمح  هیارک  لحم و  رد  لیوحت 

دشابیم یمازلا  هدش  لیمکت  یاه  مرف  یراذگراب  یتسویپ و  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  مرف  ندومن  لیمکت 

5166617894 یتسپ :  دک  نمهب ،   29 راولب زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33305055-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33309662-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینف ینف تاصخشم   تاصخشم وو   یتسویپ   یتسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف قبط   قبط یراوید   یراوید هیاپ   هیاپ اباب   یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 136136

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5982304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادعت 5 نژیو  سکیا  ید  یا  لا  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003912000748 زاین :  هرامش 

اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دادعت 5 نژیو  سکیا  ید  یا  لا  روتینام  - 

تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 
هاگتسد  5 دادعت : 

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

دیرخ سانشراک  ههام  کی  تخادرپ  دشابیم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  دشاب  یسراف  ناتسا  هدننک  نیمات  دشابیم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمظاک 09175676745 یدهم 

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53314017-071  ، 53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

55 دادعت   دادعت نژیو   نژیو سکیا   سکیا یدید   یایا   لالا   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 137137

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

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5982369 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب لمح  هنیزه  ههام / تخادرپ 5 ددع / دادعت 5  هب   samsung ای  xvision ای  gplus یاه دنرب  زا  چنیا  زیاس 22  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
الاک تلاصا  دک  نتشاد  / هدننک نیمات 

1101000257002877 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

05831525027 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09376835333 یرادا ) تاعاس  رد  طقف  سامت   ) یمیهاربا یاقآ 

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

31521118-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  رد  رمحا  لاله  یکشزپ  تاکرادت  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   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام روتینام ناونع : : ناونع 138138

یتناراگاب یتناراگاب مالقا   مالقا هیلک.هدننک   هیلک.هدننک نیمات   نیمات اباب   لحم   لحم ردرد   لیوحت   لیوحت وو   لمح   لمح یاه   یاه هنیزه   هنیزه هیلک.هباشماهدک   هیلک.هباشماهدک ناریا.نارهت   ناریا.نارهت زازا   طقف   طقف هدننک   هدننک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم وو   یلصا   یلصا
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یتناراگاب مالقا  هیلک.هدننک  نیمات  اب  لحم  رد  لیوحت  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک.هباشماهدک  ناریا.نارهت  زا  طقف  هدننک  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قباطم  یلصا و 

1101092119000070 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  رمحا  لاله  یکشزپ  تاکرادت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناهج شقن  هنایار  ریصب  یتامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   KINGMAX هدنزاس عجرم   KINGMAX یتراجت مان  لدم 2666   GB 8 تیفرظ  DDR4 هنایار مر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
سیدنا هدازالاب  اقآ  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   CPU یتراجت مان   GHz 2/4 شزادرپ تعرس   INTEL 5700 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

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

کارا درف  ناراگن  هدننک  هضرع  عجرم   A 4TECH یتراجت مان  دیلک  هحفص  سوام و  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
نایسراپ غرمیس  نامراب  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   a 480 لدم  W 480 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

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

سابعروپ زانحرف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیرگ  یتراجت  مان   465x195x405 mm زیاس یکشم  گنر  اویه  لدم  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
مامتها یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناریدام  هدنزاس  عجرم  ناریدام  یتراجت  مان   MK400A لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هنایار
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
هنایمرواخ دیون  رگپاچ  رهش  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان  هنایار   Asus H110-M دربردام الاک :  مان 

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

سوط تاکسا  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   GREEN لدم  GB 240 تیفرظ  SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

یمسر روتکاف  هئارا  لیوحت و  زا  دعب  هام  کی  ات  باسح  هیوست  83702510 یدابآرهم سدنهم  مناخ.تسیمازلا  تمیق  داهنشیپ  زا  لبق  یگنهامه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم رداص  دقن  کچ 

1599845318 یتسپ :  دک  نامتخاس 290 ،  ینرق  دبهپس  عطاقت  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83702056-021  ، 88803876-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88808665-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یزاسرهش نکسم و  هار ، تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5982639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادیرخ هب  یلیوحت  ناریا  دام  ناریا  تخاس  MK600m چنیا  LG 24 روتینام هاگتسد   13 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003045000202 زاین :  هرامش 

یزاسرهش نکسم و  هار   تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریدام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریدام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   24MK600M لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 13 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  هیوست.دشابیم 20  هاگتسد  دوخ  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1463917151 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  سدق و  کرهش  نیب   - یرون هلا  لضف  خیش  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88255942-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88259971-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرال هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5982787 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریز تاصخشم  قباطم  روتینام  هراکراهچ و  هاگتسد  رتویپماک ، هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001522000041 زاین :  هرامش 
ناتسرال هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یترجه یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یزلف  سنج   mobin plus لدم رتویپماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431658111 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  هر ) ) یهللا تیآ  هللا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  ناتسرال ، ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52268600-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52268600-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رادیرخ رادیرخ هبهب   یلیوحت   یلیوحت ناریا   ناریا دام   دام ناریا   ناریا تخاس   تخاس MK600mMK600m  چنیا چنیا   LG 24LG 24  روتینام روتینام هاگتسد   هاگتسد   1313 ناونع : : ناونع 140140

ریز ریز تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم روتینام   روتینام وو   هراکراهچ   هراکراهچ هاگتسد   هاگتسد رتویپماک ، ، رتویپماک هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 141141
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5982950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ودشاب تسویپ  هصقانم  یمومع  طیارش  ینف و  تاصختشم  قبط  دیاب  یمالعا  تمیق  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسین لوبق  لباق  تسویپ  تاصخشم  زا  ریغ  هب  یراذگ  تمیق 

1101005427000017 زاین :  هرامش 
یرایتخبو لاحمراهچ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   Pars EVO لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
ولگب هجوق  یدیرف  اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   X.VISION یتراجت مان   2020TMU لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

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

یناسر عالطا  تسویپ  رد  تاعالطا  یمامت  دینکن  تکرش  تسویپ  طیارش  نتشادن  تروص  رد  تسا  دنمشهاوخ.ددرگ  هعلاطم  امتح  اهتسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09133835132 سامت هرامش  هدیدرگ 

8817653161 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  ترادا -  عمتجم  یناقلاط -  راولب  درکرهش -  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32221563-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221601-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ودشاب ودشاب تسویپ   تسویپ هصقانم   هصقانم یمومع   یمومع طیارش   طیارش وو   ینف   ینف تاصختشم   تاصختشم قبط   قبط دیاب   دیاب یمالعا   یمالعا تمیق   تمیق تسا   تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   ناونع : : ناونع
تسین تسین لوبق   لوبق لباق   لباق تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم زازا   ریغ   ریغ هبهب   یراذگ   یراذگ تمیق   تمیق
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: 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   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5983131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تسیل  قبط  لماک  تاقلعتم  اب  روتینام  رتویپماک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ لیوحت  هدش  کپ  دیاب  درادن و  لبمسا  هب  زاین  تاعطق 

دشابیم قاروا  لحم  زا  هیوست 
1101090930000142 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ءازخا 101 قاروا  عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیسررس 1404
دراد دیرخ  تردق 

دامرف  هعلاطم  ار  تسویپ  لیاف  یراذگ  تمیق  زا  لبق 
 ( یقتم سدنهم   ) 05131449938 ینف :  سانشراک 

 ( یعامتجا یاه  هکبش  سا و  ما  سا  ییوگخساپ   () ییایحی  ) 09381391491 یلام :  سانشراک 

9177899191 یتسپ :  دک  نامرد ،  تنواعم  تمالس -  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  یوربور  یروکف -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31449943-051  ، 38795030-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38794468-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زازا هیوست   هیوست ددرگ   ددرگ لیوحت   لیوحت هدش   هدش کپکپ   دیاب   دیاب وو   درادن   درادن لبمسا   لبمسا هبهب   زاین   زاین تاعطق   تاعطق تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط لماک   لماک تاقلعتم   تاقلعتم اباب   روتینام   روتینام وو   رتویپماک   رتویپماک ناونع : : ناونع
دشابیم دشابیم قاروا   قاروا لحم   لحم

143143

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

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

زا 122 ھحفص 117 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/h9mmer7fxvaer?user=37505&ntc=5983131
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5983131?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دورود ناتسرهش  هبعش  یعامتجا  نیمات  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5983154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هدنشورف  هدهع  هب   ( دورود هبعش   ) لیوحت لحم  ات  لمح  هنیزه   . ربتعم ههام   24 تنامض  . یناریا ید  یا  لا  چنیا  روتینام 24 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب تسویپ  تسویپ  روتکاف  شیپ   . دشاب

1101093658000001 زاین :  هرامش 
دورود ناتسرهش  هبعش  یعامتجا  نیمات  هرادا  هدننک :  رازگرب 

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/16 زاین :  خیرات 
دورود رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ  . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب   ( دورود هبعش   ) لیوحت لحم  ات  لمح  هنیزه   . ربتعم ههام   24 تنامض  . یناریا ید  یا  لا  چنیا  روتینا 24  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب تسویپ  دیاب  مان  تبث  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  ندومن  ظاحل  تروص  رد   . دشاب تسویپ  تسویپ  روتکاف 

6881889859 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هبعش  ملعم  راولب  دورود  دورود ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43236615-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43232550-066 :: 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

هداد5981762 زکرم  رورس  قاتا  گنیروتینام  هحفص 66)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5981850 ( رگپاچ یپک و  یرتاب -  دراه -  روتینام -  مر -  رتویپماک (  مالقا  هحفص 107)تاعطق و  روتینام  ( روتینام

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

5981879d24ds24 یتعنص هحفص 107)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

5981944CRT روتینام کوب -  تون  هارمه  هحفص 107)هنایار  روتینام  ( روتینام

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

ریغتم5981956 مایپ  گنر  کت  گنیروتینام  هحفص 56)رگشیامن  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

مالعتسا5982067 مرف  قبط  یراوید  هیاپ  اب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  دشابیم  هباشم  دکناریا 
ینف تاصخشم  یتسویپ و 

هحفص 107) روتینام  ( روتینام

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

یطیحم5982301 طیارش  گنیروتینام  مرفتلپ  - جنسامد قرب - هحفص 36)لباک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یمیم هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب    ( ( دورود دورود هبعش   هبعش  ) ) لیوحت لیوحت لحم   لحم اتات   لمح   لمح هنیزه   هنیزه  . . ربتعم ربتعم ههام   ههام   2424 تنامض تنامض  . . یناریا یناریا یدید   یایا   لالا   چنیا   چنیا روتینام  2424 روتینام ناونع : : ناونع
 . . دشاب دشاب تسویپ   تسویپ تسویپ   تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  . . دشاب دشاب
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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

دادعت 59823045 نژیو  سکیا  ید  یا  لا  هحفص 107)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

هحفص 107)روتینام5982369 روتینام  ( روتینام

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

اب5982593 لحم  رد  لیوحت  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک.هباشماهدک  ناریا.نارهت  زا  طقف  هدننک  نیمات 
تسویپ لیاف  قباطم  یلصا و  یتناراگاب  مالقا  هیلک.هدننک  نیمات 

هحفص 107) روتینام  ( روتینام

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

رادیرخ5982639 هب  یلیوحت  ناریا  دام  ناریا  تخاس  MK600m چنیا  LG 24 روتینام هاگتسد  هحفص 107)13  روتینام  ( روتینام

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

ریز5982787 تاصخشم  قباطم  روتینام  هراکراهچ و  هاگتسد  رتویپماک ، هاگتسد  هحفص 107)کی  روتینام  ( روتینام

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

طیارش5982950 ینف و  تاصختشم  قبط  دیاب  یمالعا  تمیق  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
لوبق لباق  تسویپ  تاصخشم  زا  ریغ  هب  یراذگ  تمیق  ودشاب  تسویپ  هصقانم  یمومع 

تسین

هحفص 107) روتینام  ( روتینام

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

دیاب5983131 درادن و  لبمسا  هب  زاین  تاعطق  تسویپ  تسیل  قبط  لماک  تاقلعتم  اب  روتینام  رتویپماک و 
دشابیم قاروا  لحم  زا  هیوست  ددرگ  لیوحت  هدش  کپ 

هحفص 107) روتینام  ( روتینام

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

لیوحت5983154 لحم  ات  لمح  هنیزه   . ربتعم ههام   24 تنامض  . یناریا ید  یا  لا  چنیا  روتینام 24
 . دشاب تسویپ  تسویپ  روتکاف  شیپ   . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب   ( دورود هبعش  )

هحفص 107) روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

نامتخاس5981778 هتسبرادم  نیبرود  هژورپ  ینابیتشپ  یزادنا  هار  بصن  هحفص 23)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5981871 هحفص 66)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نآ5982113 یارجا  بصن و  هتسبرادم ،  یاه  نیبرود  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  هحفص 7)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تاصخشم5982693 اب  هاگتسد  وکسیس 1 چیئوس  تسویپ -  ینف  تاصخشم  قباطم  هتسبرادم  نیبرود 
ws-2960x- ینف تاصخشم  اب  هاگتسد  وکسیس 2 چیئوس   - ws-c3750G-12s ینف

24pdL

هحفص 66) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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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   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5981838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110196  هرامش  رازفا ) مرن   ) الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101093985006626 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  دنه  هدنزاس  روشک   LG یتراجت مان   GH22 لدم یکشم  لانرتنیا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

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

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

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لانرتنیا5981838 رتیار  ید  یو  هحفص 119)ید  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یکیفارت5981867 ناوخ  کالپ  رازفا  هحفص 59)مرن  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رازفا5982107 مرن  - تاعالطا یروانف  هحفص 28)رتویپماک و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5982214 - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   - تسویپ تاصخشم  قبط  نیبرود  سنسیالددع  دیرخ 50 
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ 

هحفص 66) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگشناد5982262 یاه  هناخباتک  هچراپکی  تیریدم  رازفا  مرن  اسرذا ، هناماس  هحفص 28)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بو5982264 تحت  لاتیجید  هناخباتک  هحفص 28)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاه5982284 تراک  هدنزادرپ و  رب  ینتبم  یتابساحم  یاه  هشوخ  داجیا  اب  هداد  عیرس  شزادرپ  هناماس 
یکیفارگ

هحفص 28) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

لانرتنیا لانرتنیا رتیار   رتیار یدید   یویو   یدید   ناونع : : ناونع 145145
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سنسیال5982491 ناونع   CD رازفا مرن  هحفص 28)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5982704 تاصخشم  قبط   axigen رورس لیمیا   up grade هلاسکی سنسیال  ددع  هحفص 28)کی  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

شیوداپ5982767 سوریو  یتنآ  ناونع  یتینما  رازفا  مرن  هحفص 28)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نآ5982113 یارجا  بصن و  هتسبرادم ،  یاه  نیبرود  یریوصت  تراظن  هناماس  تازیهجت  هحفص 7)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

ناگیار و5982586 هلاس  جنپ  یتناراگ  لیوحت  تست و  یزادنا  هار  بصن و  لقن  لمح و  زیهجت  نیمأت ،
هاگدورف یریوصت  تراظن  متسیس  هلاس  هد  شورف  زا  سپ  تامدخ 

هحفص 23) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5983047 تراظن  متسیس  لیمکت  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
هاگدورف

هحفص 23) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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(( 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

ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5981658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب شورف  زا  سپ  تامدخو  یتناراگ  یاراد.تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  گرب  قبط  روتکژورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030292000879 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
دنهس سلطا  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON یتراجت مان   S02 روتکژورپ وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یم  تخادرپ  هتفه ) هس  لقادح   ) تاکرادتو رابنا  رد  دنس  لیمکت  ماجناو  سانشراک  طسوت  نآ  داتو  الاک  تفایرد  زادعب  تخادرپ  زاب  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا مالعتسا  مرف  لیمکت  ای  روتکاف  شیپ  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  دصقم  ات  لاسرا  هنیزه  .

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زا5981658 سپ  تامدخو  یتناراگ  یاراد.تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  گرب  قبط  روتکژورپ  وئدیو 
دشاب شورف 

هحفص 121) روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( 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

تسویپ5981916 هشقن  رد  هدش  جرد  یاه  هزادنا  تاصخشم و  اب  یقرب  هرکرک  ددع  کی  بصن  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 63) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

دشاب دشاب شورف   شورف زازا   سپسپ   تامدخو   تامدخو یتناراگ   یتناراگ یاراد.تسا   یاراد.تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا تسویپ   تسویپ گرب   گرب قبط   قبط روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 146146

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