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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 15

140 1140 1 رذآ   رذآ   66 هبنشکی   هبنشکی 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   169,480هکس , 000169,480 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   ,354رالد 150354, تاراما150 تاراما مهرد   97,52097,520مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   16هکس 1 ,530 , 00016 1 ,530 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   ,244رالد 100244, سیئوس100 سیئوس کنارف   382کنارف ,500382 ,500

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 91هکس , 000 , 00091 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   271رالد ,300271 ناتسبرع300, ناتسبرع لایر   96لایر ,35096 ,350

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 61هکس , 000 , 00061 , 000 , وروی000 ژورن375,600375,600وروی ژورن نورک   36,70036نورک ,700

رایع رایع   1818 یالط   ,15,369یالط 00015,369, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ437,320437,320دنوپ نپاژ نینی   دصکی   260دصکی , 040260 , 040

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
((2222))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 106106))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 7  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 19

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 23  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 27

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

( یهگآ دادعت 18  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 41

( یهگآ دادعت 13  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 50

( یهگآ دادعت 16  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 59

( یهگآ دادعت 3  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

( 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 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

( یهگآ دادعت 4  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

( یهگآ دادعت 3  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

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

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

( یهگآ دادعت 11  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

( 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 3  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 17  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 13  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

( یهگآ دادعت 4  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 84

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

( یهگآ دادعت 9  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( یهگآ دادعت 7  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( یهگآ دادعت 13  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

( یهگآ دادعت 1  " ) سنارفنک نفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 99

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 102

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 103
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نیون یاه  یروانف  شرتسگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/09/07  هبنشود  زور  یرادا  تقو  یادتبا  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یراک زور  تدم 3  هب   1401/09/09

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

5985813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ یاه  هنایار  هکبش و  تینما  نیمات  تهج  سوریو  یتنآ  یتینما  رازفا  مرن  یناسر  زورب  شزومآ و  ینابیتشپ  یرادهگن ،  بصن ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
symantec یتینما رازفا  مرن  یاهلوژام  هیلک  یناسرزورب  هرواشم و  شزومآ ، یناسر  عالطا  ینابیتشپ  یزادنا  هار  بصن  تامدخ  هئارا 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یناگرزاب لک  هرادا  مود  هقبط  هرامش 54 -  اردص  الم  عطاقت  زا  رتالاب  ناتسدرک -  هارگرزب  نیون -  یاهیروانف  شرتسگ  تکرش  سردآ  هب  هصقانم  دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
یرفص یدهم  یاقآ 

:: 83325670 و 09128651071 نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  یلم  تکرش  فاشتکا  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

00137 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش پاچ  زا  سپ  زور   7 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم دانساعبنم تفای  رد  تلهم  مامتا  زا  سپ  زور   14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فاشتکا تیریدم  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  تینما  تارباخم و  هکبش ، یرازفا ، تخس  یرازفا ، مرن  ینابیتشپ  یرادهگن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دیلوت و یاضف  تینما  یتارباخم و  یا و  هقیار  یاه  هداد  هکبش  ینابیتشپ  تامدخ  هنیمز  هس  ره  ردکیتامروفنا  یلاع  یاروش  کی  هبتر  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاعالطا  لدابت 

لایر  10/330/781/206 نیمضت : 

ناریا تفن  یلم  تکرش  فاشتکا - تیریدم   :: سردآ سردآ

:: 02182703207 و 02161622217 نفلت :: - www.setadiran.iR - WWW.NIOCEXP.IRنفلت تیاسبو تیاسبو
WWW.IETS.MPORG.IR - NTSW.IR

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار وو   هکبش   هکبش تینما   تینما نیمات   نیمات تهج   تهج سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ یتینما   یتینما رازفا   رازفا مرن   مرن یناسر   یناسر زورب   زورب وو   شزومآ   شزومآ ینابیتشپ   ینابیتشپ یرادهگن ،  ،  یرادهگن بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع
دوخ دوخ یاه   یاه

11

فاشتکا فاشتکا تیریدم   تیریدم تاطابترا   تاطابترا وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تینما   تینما وو   تارباخم   تارباخم هکبش ، ، هکبش یرازفا ، ، یرازفا تخس   تخس یرازفا ، ، یرازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 22
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ناردنزام یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001224000067 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:35هرامش تعاس :   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:35عبنم تعاس :   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5986679 :: هرازه هرازه :: 1401/09/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوجوم   RDC اداکسا یرازفا  مرن  یاه  تیلباق  لیمکت  ءاقترا و  تهج  یرازفا ، مرن  یاهلوژام  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دوجوم  RDC اداکسا یرازفا  مرن  یاه  تیلباق  لیمکت  ءاقترا و  تهج  یرازفا ، مرن  یاهلوژام  بصن  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,475,000,000 نیمضت :  غلبم 

نآ  یدعب  یاه  هیحالصا  ناریزو  تأیه   22/09/1394 خروم هرامش 123402/ت50659 ه ـ همان  بیوصت  قباطم  نیمضت :  تاحیضوت 
08:30 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یا هقطنم  قرب  تکرش  بلطدزیا  دیهش  یوک  بنج  یدازآ  راولب  ماما  یراس م  ناردنزام   ، 4815715891 یتسپ :  دک  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناردنزام

:: 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

ناوخ5985792 کالپ  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  لماک  هناماس  هس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 11)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تبث5986835 ناوخ  کالپ  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  لماک  هناماس  هس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، 
روتکژورپ هارمه  هب  تعرس  تافلخت  ددرت و 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تیلباق تیلباق لیمکت   لیمکت وو   ءاقترا   ءاقترا تهج   تهج یرازفا ، ، یرازفا مرن   مرن یاهلوژام   یاهلوژام بصن   بصن وو   دیدی   رخرخ   یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
یرازفا یرازفا مرن   مرن یاه   یاه

33

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

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون 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

5985810 :: 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 

لایر  نیمضت 3.500.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1.000.000.000

لایر  900.000.000

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

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ یفیط -  -  یفیط زیلانآ   زیلانآ هاگتسد   هاگتسد هناش -  -  هناش ریز   ریز نتنت     100100 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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سراپ یژرنا  نیمات  قفا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/13هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم :: 1401/09/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5986081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لایر  ) هصقانم رد  لایر )  ) داتسا تکرش  هدرپسشورف  غلبمددع  کی  یزادنا  هار  بصن و  نیمات ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
760,000,000

Pulsation sensor
:ALSTOM Cod

HTCT105580R0130
VIBRO-METER

تکرش هدرپس  500/000 شورفغلبمراب زاگ 100  رتلیف  راشف  فالتخا  جیگ  چنیا  راب 1/2  ینیریسیلگ 40000  راشف  جیگ  چنیا  راب 1/2  راشف 20  جیگ  دیرخ 
لایر 280/000/000

راب چیئوس 160  اب  راشف  فالتخا  جیگ  راب  چیئوس 10-0  اب  راشف  جیگ 
Alarm Contacts اب هارمه  ینیریسیلگ  راب  یلا 3  راشف 1  جیگ  و 

OTPGC 00-65
OTPGC

00-67
OTPGC

ABB دنرب  CI610 تراک ددع  دیرخ 6   00-78
500.000

OTPGC 00-82
نارتسگ Gutor تکرش تخاس   Inverter هاگتسد کی  هب  طوبرم  یاهتراک  یزادنا  هار  یتناراگ و  بصن  تخاس ، یحارط ،

380,000,000

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سراپ یژرنا  نیمات  قفا  تکرش  موس  هقبط  یسروب  یاهتکرش  رتافد  راداهب  قاروا  سروب  رالات  یرادرهش )  ) روپ نیما  رصیق  راولب  دابآ  تداعس  ناره   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Pulsation sensor Pulsation sensor ALSTOM CodeALSTOM Code ددع   ددع کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 55

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاف 19 یبونج  سراپ  مهد  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، رهشوب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ق1/1401/023 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناهیک  :: عبنم :: 1401/09/26عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5986104 :: هرازه هرازه :: 1401/09/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروارب  غلبم   INFRARED UNIVERSAL TRANSMITTER GAS DETECTOR ``HONE یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  150/000/000/000

لایر نیمضت 7/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سراپ یداصتقا  هِیو  هقطنم  ود  تیاس  هیولعس  هب  ناگنک  هداج  رتمولیک 20  ناگنک  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

07731466287-07731466283 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

-85193768-021934-07731466393-07731466394 :: سکف سکف
88969737

:: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5986104INFRARED UNIVERSAL TRANSMITTER GAS DETECTOR ``HONE(6 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

INFRARED UNIVERSAL TRANSMITTER GAS DETECTOR ``HONEINFRARED UNIVERSAL TRANSMITTER GAS DETECTOR ``HONE ناونع : : ناونع 66

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

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

2001003292000037 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985809 :: هرازه هرازه :: 1401/10/05دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت تالآرازبا و  هب  ردانب  زیهجت  هب  لکتورپ  نیا  دیکات  لکتورپ OPRC-HNS و  تیاعر  هب  یدرونایرد  ردانب و  نامزاس  تامازلا  هب  هجوت  اب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شجنس تازیهجت  اهیگدولآ ،  لباقم  رد  یتظفاحم  یاهرازبا  زا  یتسیل  هدش  ماجنا  یاه  یسررب  دانتسا  هب  ات  دیدرگ  ررقم  ییایمیش ، یاهیگدولآ  اب  هزرابم  ییاسانش و 

ددرگ .  یزادنا  هار  بصن و  ًاضعب  لمح و  یرادیرخ ، زاین  دروم  تازیهجت  مالقا و  تسیل  ات  تسا  ررقم  اذل  .دیامن  بصن  ردانب  رد  هیهت و  ار  اه  یگدولآ  ییاسانش  و 
یدرونایرد  ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

: هصقانم ینف  تاصخشم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
رد ماقم  مشچ و  ظفاحم  کنیع  ییایمیش ، داوم  یارب  درادناتسا )  ) بسانم ینمیا  هالک  درادناتسا ، یتظافح  ینمیا و  تاصخشم  اب  ییایمیش  داوم  ظفاحم  هسبلا 

لیاسو کانرطخو ، یمس  یاهزاگ  گنیروتینوم  یدرف  هاگتسد  ، PH یریگ هزادنا  هاگتسد  یگدنروخ ، ییایمیش و  داوم  ربارب  رد  مواقم  شکتسد  ییایمیش ، داوم  ربارب 
ییایمیش و ...  دض  ششوپ  اب  همکچ  نینهآ ،  هجنپ  اب  ینمیا  شفک  ییایمیش ، داوم  یارب  بسانم  یسفنت  لماک  تازیهجت  هقرج ، دض  ییویدار  یطابترا 

120,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   6,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1402/01/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

، یدیهش نابایخ  یاهتنا  کدوک ، ناهج  هار  راهچ  زا  دعب  یناقح ، دیهش  نابوتا  کنو ، نادیم  نارهت ،  ، 1518663111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
کالپ 1 

یدرونایرد ردانب و  نامزاس 

:: 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

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fa.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5986392 :: هرازه هرازه :: 1401/09/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنرهم نادیپس -  روحم   USO یرون ربیف  هکبش  هعسوت  حرط  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

ییایمیش ییایمیش یاه   یاه یگدولآ   یگدولآ اباب   هلباقم   هلباقم یدرف   یدرف تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 77

یرون یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت حرط   حرط ناونع : : ناونع 88

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

ناوخ5985792 کالپ  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  لماک  هناماس  هس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 11)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

سوریو5985813 یتنآ  یتینما  رازفا  مرن  یناسر  زورب  شزومآ و  ینابیتشپ  یرادهگن ،  بصن ، دیرخ ،
دوخ یاه  هنایار  هکبش و  تینما  نیمات  تهج 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا5985843 یروانف  تینما  تارباخم و  هکبش ، یرازفا ، تخس  یرازفا ، مرن  ینابیتشپ  یرادهگن و 
فاشتکا تیریدم  تاطابترا  و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تبث5986835 ناوخ  کالپ  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  لماک  هناماس  هس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، 
روتکژورپ هارمه  هب  تعرس  تافلخت  ددرت و 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5986972( هکش چوس  زاس و  هریخذ  رورس ،  ) تازیهجت بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
یشزومآ زکرم  یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  هب  طوبرم 

هحفص 15) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نیوزق یرادرهش  یناریسکات  رب  تراظن  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   نآهرامش زا  سپ  زور  هس  تیاغل  مود  تبون  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زبس هخاش   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  نیرخا  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985792 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتکژورس  هارمه  هب  تعرس  تافلخت  ددرت و  تبث  ناوخ  کالپ  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  لماک  هناماس  هس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  19/655/487/486 دروارب : 

هام  12 راک :  ماجنا  تدم  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نیوزق یرادرهش  یناریسکات  رب  تراظن  تیریدم و  نامزاس  یراصنا -  دیهش  گنیکراپ  لپ و  بنج  یراصنا -  دیهش  نابایخ  نیوزق -   :: سردآ سردآ

یلخاد 109  02833848109 :: 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

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس لماک   لماک هناماس   هناماس هسهس   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

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  مود -  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  خروم 1401/9/5  تعاس 8:30  زا   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
14:30

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

5985974 :: 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

جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005265000306 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش تعاس 13  ات  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تعنص رابخا   :: عبنم خیراتعبنم تعاس 13  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5986046 :: هرازه هرازه :: 1401/09/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  رباعم  رد  لیردراگ  بصن  دیرخ و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر رابتعا 10.500.000.000  غلبم 

یهگا - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 525.000.000  غلبم  یربارت -  هار و  هبتر 5  لقادح  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  پاچ  هنیزه  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 1.000.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج 

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

02635892421 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.karaj.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 1010

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم ردرد   لیردراگ   لیردراگ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 111 1

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

یا هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

رگراک راک و   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5986189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشمالسا  رهش  ینوناق  هدودحم  رد  عقاو  یضارا  تاثدحتسم و  کالما ، یزیمم  هژورپ 

رباعم نکاما و  یماسا  یاهولبات  بصن  ریمعت و  دیرخ ، یهدناماس ، هژورپ  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02156363090 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

karaj.ir :: عبنم :: 1401/09/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5986556 :: هرازه هرازه :: 1401/09/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  رباعم  رد  لیردراگ  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن وو   ریمعت   ریمعت دیرخ ، ، دیرخ یهدناماس ، ، یهدناماس هژورپ   هژورپ رهش - - رهش ینوناق   ینوناق هدودحم   هدودحم ردرد   عقاو   عقاو یضارا   یضارا وو   تاثدحتسم   تاثدحتسم کالما ، ، کالما یزیمم   یزیمم هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
رباعم رباعم وو   نکاما   نکاما یماسا   یماسا یاهولبات   یاهولبات

1212

رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم ردرد   لیردراگ   لیردراگ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401082 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5986611 :: هرازه هرازه تعاس 9:30دکدک    - 1401/09/10 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یشک  طخ  یبونج  تلاسر  راولب  ور  هراوس  ربعم  یکیفارت  تیاده  ینمیا و  تازیهجت  یساسا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیفارت  لقن و  لمح و  یدنب  هقبط 

هبتر  لقادح  هتشر -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر دقاف  یربارت -  هار و  ناراکنامیپ - 

هقطنم 3 یرادرش  راهب  ناتسوب  لخاد  نیب 7 و 9  عیبر -  هجاوخ  راولب   :: سردآ سردآ

05131293760 :: نفلت :: www.ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق یناریسکات  رب  تراظن  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  هتبون  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ناهرامش زا  سپ  زور  هس  تیاغل  مود  تبون  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تیالو  :: عبنم تفایردعبنم تلهم  نیرخا  زا  سپ  زور  رثکادح 10   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5986835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

غلبم اب  روتکژورپ  هارمه  هب  تعرس  تافلخت  ددرت و  تبث  ناوخ  کالپ  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  لماک  هناماس  هس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 19.655.487.486 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نیوزق یرادرهش  یناریسکات  رب  تراظن  تیریدم و  نامزاس  یراصنا  دیهش  گنیکراپ  لپ و  بنج  یراصنا  دیهش  نابایخ  نیوزق   :: سردآ سردآ

یلخاد 109  02833848109 :: 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

ورور هراوس   هراوس ربعم   ربعم یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 1414

هارمه هارمه هبهب   تعرس   تعرس تافلخت   تافلخت وو   ددرت   ددرت تبث   تبث ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس لماک   لماک هناماس   هناماس هسهس   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع
روتکژورپ روتکژورپ

1515
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(( 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

زبس نیما  کین  هیتآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع هصقانم  راکنامیپ - باختنا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم :: 1401/09/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدشدات یاه  حرط  اه و  هشقن  قبط  زاین  دروم  کیتاموتا  برد  یا و  هشیش  سل  میرف  یاه  نشیتراپ  بصن  تخاس و  هیهت ، تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زبس نیما  کین  هیتآ  تکرش  دحاو 3  رپس پ 14  الدنام خ  نوسلن  نارهت خ  هموزر : لاسرا   :: سردآ سردآ

یلخاد 301  88779846 :: 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 دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

یا هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

TA120.1401.09.04 :: یهگآ یهگآ هرامش   - هرامش تعاس 14 ات  زا 1401/9/5  دانسا  تفایرد   - 1401/09/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 10 دیدزاب 1401/9/21 

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

5986048 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/10/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد وو   سلسل   میرف   میرف نشیتراپ   نشیتراپ ناونع : : ناونع 1616

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 یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
هاگدورف هاگدورف یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس هلاس   هلاس

1717
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لک هرادا   ) ناریا ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( سراف ناتسا  یاههاگدورف 

سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

80-01 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش تیاغل  خروم 1401/09/06  هبنشکی  زور  زا   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

بونج ربخ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5986738 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم ناوخارف  بلاق  رد  ار  زاریش  بیغتسد  تیآ ....  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  یریوصت  تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لیمکت ،  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  طیارش  نیدجاو  هب  یفیک  یبایزرا  اب  یا  هلحرم  ود  یمومع 

:: 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

ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090378000258 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5986972 :: هرازه هرازه :: 1401/09/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(  َ س  ) ارهزلا ینامرد  یشزومآ  زکرم  یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  هب  طوبرم  هکش ) چوس  زاس و  هریخذ  رورس ،  ) تازیهجت بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

( َ س  ) ارهزلا ینامرد  یشزومآ  زکرم  یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  هب  طوبرم  هکش ) چوس  زاس و  هریخذ  رورس ،  ) تازیهجت بصن  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   850,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن  لیوحت  هاگشناد  هناخریبد  هب  دانسا  ییاشگزاب  زا  لبق  ار  یزیراو  شیف  لصا  ای  همانتنامض  لصا  تسیاب  یم  نایضاقتم  نیمضت :  تاحیضوت 

08:00 تعاس : 1401/10/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزکرم هناخریبد  هرامش 2 - نامتخاس  یزکرم -  داتس   - ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد   ، 8174673461 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  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

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

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لیمکت ،  ،  لیمکت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1818

تراظن تراظن یاه   یاه هناماس   هناماس هبهب   طوبرم   طوبرم هکش ) ) هکش چوس   چوس وو   زاس   زاس هریخذ   هریخذ رورس ، ، رورس  ) ) تازیهجت تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
یشزومآ یشزومآ زکرم   زکرم یریوصت   یریوصت

1919
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رهشوب ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5986182 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط   corporate هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  ینابیتشپ  بصندیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005701000301 زاین :  هرامش 

رهشوب ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ دادرارق  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515988338 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ردنب  یرادرهش  یراولد  یلع  سیئر  هکلف  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340571-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5986477 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگرگ تفن  رابنا  نزخم 17   LGTG متسیس یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091709000117 زاین :  هرامش 

ناتسلگ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد دوجوم  هژورپ  راک  حرش.دشاب  یم  درخ  تالماعم  دح  رد  هژورپ.دامرف  لصاح  سامت  هرامش 01732424204  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعلاطم  تقد  اب  امرفراک  یتسویپ  کرادم 

4918996858 یتسپ :  دک  یبسامهط ،  لته  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32431510-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32431511-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

corporatecorporate هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   بصندیرخ   بصندیرخ ناونع : : ناونع 2020

ناگرگ ناگرگ تفن   تفن رابنا   رابنا نزخم  1717   نزخم   LGTGLGTG متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 2 12 1
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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

5986608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها نارمچ  دیهش  هاگشناد   Exchange رورس لیمیا  یزاس  هچراپکی  دیدج و  هخسن  تیدپآ  ماجنا  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005609000081 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 

سامت 09166415637 هرامش  .دشابیم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت   :: 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

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

5986781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک هعسوت  یزاس و  دنتسم  یناسر ، زور  هب  شیاپ ، یزاس ، نما  یزاس ، هنیهب  ینف ، هرواشم  ینابیتشپ و  یدنبرکیپ ، دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اه هداد  زکرم  اهنامتخاس و  هکبش  تخاسریز 

1101005609000080 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 

09166415637 .دشابیم دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت   :: 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

ExchangeExchange رورس   رورس لیمیا   لیمیا یزاس   یزاس هچراپکی   هچراپکی وو   دیدج   دیدج هخسن   هخسن تیدپآ   تیدپآ ماجنا   ماجنا وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2222

لماک لماک هعسوت   هعسوت وو   یزاس   یزاس دنتسم   دنتسم یناسر ، ، یناسر زور   زور هبهب   شیاپ ، ، شیاپ یزاس ، ، یزاس نما   نما یزاس ، ، یزاس هنیهب   هنیهب ینف ، ، ینف هرواشم   هرواشم وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ یدنبرکیپ ، ، یدنبرکیپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع
اهاه هداد   هداد زکرم   زکرم وو   اهنامتخاس   اهنامتخاس هکبش   هکبش تخاسریز   تخاسریز

2323
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زاریش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش دانسا 1401/9/5  تفایرد   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5987036 :: هرازه هرازه :: 1401/09/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رئاود سوریو  یتنآ  هلاسکی  سنسیال  ینابیتشپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رد5986013  BMS هچراپکی تراظن  لرتنک و  عماج  هناماس  ینابیتشپ  یرادهگن و  ، ریمعت تامدخ  هیارا 
تسویپ تاصخشم  دادرارق و  قبط  ناریا  رامآ  زکرم 

هحفص 19) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هرهچ5986658 صیخشت  اب  ددرت  تبث  یاهمتسیسهناماس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 50) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

رئاود رئاود سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2424
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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 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

5985887 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

INSULATING GASKET KIT تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001210 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رب هوالعو  دینک  دراو  دک  ناریا  رد  ار  دوخ  لک  تمیق  دیاب  .تسین  کالم  هدش  رکذ  دک  ناریا  تکرش ، نیا  زاین  دروم  یاه  دک  ناریا  دوبن  لیلد  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
((. دراد تیولوا  یلخاد  دیلوت  )) .دینک یراذگراب  هناماس  رد  ار  ینف  داهنشیپ  یلام ،  داهنشیپ  طسوت  مالقا  زیر  تمیق  یراذگراب 

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138335-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

INSULATING GASKET KITINSULATING GASKET KIT ناونع : : ناونع 2525
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ناریا رامآ  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 16 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5986013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق و قبط  ناریا  رامآ  زکرم  رد   BMS هچراپکی تراظن  لرتنک و  عماج  هناماس  ینابیتشپ  یرادهگن و  ، ریمعت تامدخ  هیارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم 

1101003013000116 زاین :  هرامش 
ناریا راما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

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

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

وش هعلاطم  امتح  تمیق  داهنشیپ  لمعلاروتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش  هعلاطم  تقد  اب  تادهعت  دادرارق و  نتم 

تسل مزال  کیتامروفنا  یاروش  زوجم 
ددرگ هیارا  لاسکی  یارب  دادرارق  لک  تمیق 

.دشاب یم  یمازلا  دیدزاب 

1414663111 یتسپ :  دک  اریا ن ،  رامآ  زکرم  یریعم -  یهر  نابایخ  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88965070-021  ، 85100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88961400-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو دادرارق   دادرارق قبط   قبط ناریا   ناریا رامآ   رامآ زکرم   زکرم ردرد     BMSBMS هچراپکی   هچراپکی تراظن   تراظن وو   لرتنک   لرتنک عماج   عماج هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ،، ریمعت ریمعت تامدخ   تامدخ هیارا   هیارا ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم

2626
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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 09 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5986103 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  گنیروتینام  متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001071000078 زاین :  هرامش 

دزی یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرادهگن ریمعت و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  6 دادعت : 
1401/11/30 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

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  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 11 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5986796 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیکاب یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک  شیپ  تروصب  لمح  لرتنک - لنپ  یلصا  درب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001213 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشیپ  رد  مالقا  زیر  هدش و  دراو  دک  ناریا  رد  لک  تمیق.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  الاک  هیهت  یارب  کالم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روکذم  تکرش  تساوخرد  هب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  را  مادک  ره  هئارا  مدع  تروص  رد   . ددرگ یراذگراب 

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138341-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیروتینام گنیروتینام متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

تیفیکاب تیفیکاب یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت اباب   تیولوا   تیولوا هیارک   هیارک شیپ   شیپ تروصب   تروصب لمح   لمح لرتنک - - لرتنک لنپ   لنپ یلصا   یلصا درب   درب ناونع : : ناونع 2828
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لگنجرس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5986233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  متسیس  یتعنص ،  قرب  تاسیسات  عبرم  رتم  ژارتم 94  هب  لافس  رجآ  امن  هنایشآ  کت  یناشن  شتآ  هاگتسیا  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یشک راصح  و 

1101099529000003 زاین :  هرامش 
لگنجرس یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

انب تخاس  سیورس :  مان 
عبرم رتم  94 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب یشک  راصح  قیرح و  ءافطا  متسیس  یتعنص ،  قرب  تاسیسات  عبرم  رتم  ژارتم 94  هب  لافس  رجآ  امن  هنایشآ  کت  یناشن  شتآ  هاگتسیا  تخاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( تسویپ حرش  هب  هشقن   ) رتم عافترا 2.5  اب  رتم و  لوط 110 

9837167911 یتسپ :  دک  لگنجرس ،  یرادرهش  لگنجرس  رهش  نیروک  شخب  نادهاز  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33493016-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33493017-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5986375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وو قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یتعنص ،  ،  یتعنص قرب   قرب تاسیسات   تاسیسات عبرم   عبرم رتم   رتم ژارتم  9494   ژارتم هبهب   لافس   لافس رجآ   رجآ امن   امن هنایشآ   هنایشآ کتکت   یناشن   یناشن شتآ   شتآ هاگتسیا   هاگتسیا تخاس   تخاس ناونع : : ناونع
یشک یشک راصح   راصح

2929

یناشن یناشن شتآ   شتآ متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 3030
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یناشن شتآ  متسیس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004806 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرب و هدننک  هضرع  عجرم  نایراد  تاسیسات  قرب و  هدنزاس  عجرم   E55 لدم  M50xM25 زیاس قرب  ولبات  لباک  دربراک  راجفنا  دض  هدنهاک  لدبم  الاک :  مان 
نایراد تاسیسات 
ددع 12 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
تعنص هلعش  یسدنهم  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   OMAL ACTUATOR یتراجت مان   DI1920 لدم یپوت  ریش  هعطق  روتوم  الاک :  مان 

ددع 22 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نایناریا رتسگ  ایرد  هدننک  هضرع  عجرم   zeta یتراجت مان   ZT/LE2 Remote Indicator لدم یناشن  شتآ  نز  کمشچ  غارچ  الاک :  مان 
ددع 65 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
ایندمحم یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   CP-S92 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

یژرنا سیتاد  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یژرنا  سیتاد  عیانص  یتراجت  مان   DF05 لدم یموینیمولآ  یناشن  شتآ  روتکادنیا  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

CO2 SYSTEM :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یناشن شتآ  متسیس  تاعطق 

دشابیم هباشم  دکناریا 
( هیارکشیپ  ) دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  تکرش  نیا  رابنا  ات  لمح  هیارک 

0130162 اضاقت : هرامش 

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

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

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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رهش نیرز  نینموملا  ریما  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5986451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسد قیرح  ئافطا  متسیس  هب  کینیلک  یلپ  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093099000009 زاین :  هرامش 

رهش نیرز  نینموملا  ریما  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

حالص یذ  یاه  نامزاس  زا  تیلاعف  زوجم  ندوب  اراد   / یزاسزاب زیهجت و  بیرخت ،  / یتسد قیرح  ءافطا  متسیس  هب  کینیلک  یلپ  زیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8471846937 یتسپ :  دک  تعنص ،  نابایخ  رنهاب -  راولب  رهش -  نیرز  ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52274857-031  ، 52270014-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52238475-031 :: 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

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5986541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط   SENSEPOINT XCD GAS DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000467 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
( زاگ روتکد   ) زاگ زاسراکشآ  الاک :  مان 

ددع 18 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  راولب ،  یلامش ،  رهشلگ  هلحم  سابعردنب ، رهش  یزکرم ،  شخب  سابعردنب ،  ناتسرهش  ناگزمره  ناتسا  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915319744

91091085-076  ، 91009200-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

91009203-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسد یتسد قیرح   قیرح ئافطا   ئافطا متسیس   متسیس هبهب   کینیلک   کینیلک یلپ   یلپ زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 3131

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط   SENSEPOINT XCD GAS DETECTORSENSEPOINT XCD GAS DETECTOR ناونع : : ناونع 3232

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5986727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا   esser کرام بایزاگ  متسیس  / 0146026 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ  تسویپ 

1101093202000885 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

بان بآ  هدولاش  هدننک  هضرع  عجرم   mis لدم رلک  زاگ  بای  تشن  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
زستآ ایرآ  نامتخاس  نویساموتا  هدننک  هضرع  عجرم   HK یتراجت مان   CDT-MOD-2000-1R-RH-D لدم کینبرک  زاگ  رتماراپ  یتلوم  روسنس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

زستآ ایرآ  نامتخاس  نویساموتا  هدننک  هضرع  عجرم   HK یتراجت مان   CDT2000-RH-D لدم کینبرک  زاگ  رتماراپ  یتلوم  روسنس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/12/27 زاین :  خیرات 
زستآ ایرآ  نامتخاس  نویساموتا  هدننک  هضرع  عجرم   HK یتراجت مان   CDT2000-1R-RH-D لدم کینبرک  زاگ  رتماراپ  یتلوم  روسنس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132305-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

esseresser  کرام کرام بایزاگ   بایزاگ متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3333

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

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

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

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

5986997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

F&G متسیس روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984001186 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   BFI هدنزاس عجرم   GT2.0 لدم شتآ  دود و  روسنس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/10 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا.دوش  هعجارم  تسویپ  کرادم  هب  یراذگرابو  دات  ، اضاقت مالقا  طیارش و  یسررب  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43122218-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2323   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

F&GF&G متسیس   متسیس روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 3434

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5985931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتا رتسب  قیرط  زا   E1 لاقتنا تهج   FAT-50C1D لدم  Fatech دنرب تنرتا  رتسب  یور   TCP/IP هب  E1 لدبم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000246 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
داگراساپ تراجت  رتخا  هدننک  هضرع  عجرم   FATECH یتراجت مان   FAT50 E لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  زاوها )  ) نامزاس یاهرابنا  هرادا  ات  هیلخت  لمح و  هنیزه 
 . ددرگ یم  مالعا  دودرم  هدش  هئارا  تمیق  تاصخشم ،  روتکاف و  شیپ  ندوبن  همیمض  تروص  رد 

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

33337001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 3535

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5985960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادعت  ینف و  حرش  قباطم  الاک  ملق  فلتخم 10  یاهلدم  رد  نوفورکیم  رتلیف  رتیلیپسا  لرتنک .  تومیر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000247 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناویات هدنزاس  روشک  هنایار  دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   Vs-1804T لدم تروپ  رتیلپسا 4  ردنتسکا  وئدیو  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

تسویپ تاصخشم  قباطم 
دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  زاوها )  ) نامزاس یاهرابنا  هرادا  ات  هیلخت  لمح و  هنیزه 

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

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

33337001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   44 رتیلپسا   رتیلپسا ردنتسکا   ردنتسکا وئدیو   وئدیو چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5986173 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  کرادم  قبط  وکسیس   POE تروپ چیئوس 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

1101003995000201 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C3560-24PS-E لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طیارش دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب .  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هدوب و  اهنادنز  لک  هرادا  هیمورا  رهش  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخ  لامعا  رادیرخ  طسوت  دیرخ  تردق  ظفح  دشاب  یم  دیسررس 1404/03/26  خیرات  ( 101 ازخا  ) هنازخ دانسا  تخادرپ 

5715853751 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  تارباخم  هار  راهچ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458870-044  ، 33458871-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33475666-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط وکسیس   وکسیس   POEPOE  تروپ تروپ چیئوس  2424   چیئوس ناونع : : ناونع 3737
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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 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

5986176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنامض / هدنشورفاب ناتسرامیبات  لمح  هنیزه  / ههام 1 تخادرپ / یتساوخرد یاهدنرب  طقف  / تسویپرد تساوخرد  /it یفرصم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
05831514002/ یلصا

1101000257002893 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   2312FC لدم هکبش  کر  دروبیک  روتینام  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تنامض / هدنشورفاب ناتسرامیبات  لمح  هنیزه  / ههام 1 تخادرپ / یتساوخرد یاهدنرب  طقف  / تسویپرد تساوخرد  /it یفرصم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
05831514002/ یلصا

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

31514175-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا قرب  تیریدم  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5986226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسورطف کینورتکلا  تاقیقحت  تکرش  تخاس  یتعنص  مویتیل  یرتاب  هارمه  هب   DC دنمشوه متسیس  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001070000355 زاین :  هرامش 

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

85162372-021  ، 85160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85169-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش کرکر   دروبیک   دروبیک روتینام   روتینام تستس   ناونع : : ناونع 3838

یتعنص یتعنص مویتیل   مویتیل یرتاب   یرتاب هارمه   هارمه هبهب     DCDC  دنمشوه دنمشوه متسیس   متسیس کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939
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روشک یملع  تسایس  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 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

5986344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم هکبش و  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091491000021 زاین :  هرامش 

روشک یملع  تسایس  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناهیک نیرف  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   CAT6 لدم یطابترا  یاه  متسیس  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک زور  ود  یط  باسحتروص  غلبم  هطویرم ،  سانشراک  دات  تازیهجت و  تفای  رد  زا  سپ  دشاب .  یم  تسویپ  یتساوخرد  تازیهجت  لودج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یمشچ )  یاقآ  هرامش 09121596337 (  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد  دشاب .  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  ددرگیم .  زیراو 

1435894461 یتسپ :  دک  پ 9 ،  دار - یعناق  خ  یبونج - زاریش  - اردصالم - کنو نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88036144-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88061747-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5986464 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هظحالم  تسویپ  افطل  تیباگم  تیباگم و 600  تنرتنیا 50  دناب  یانهپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001120000056 زاین :  هرامش 

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

دروم 1 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

تاقلعتم تاقلعتم وو   هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 4040

ددرگ ددرگ هظحالم   هظحالم تسویپ   تسویپ افطل   افطل تیباگم   تیباگم   600600 وو   تیباگم   تیباگم   5050 تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ ناونع : : ناونع 4141
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روشک 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   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5986523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ITAS یتارباخم مدومو   SS 2440 لدم نامرپ  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000012000369 زاین :  هرامش 

روشک ترازو  هدننک :  رازگرب 
طابترا اسر  زاسهب  هدنزاس  عجرم   BACCO یتراجت مان   EMX لدم یتارباخم  متسیس  اتید  مدوم  الاک :  مان 

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

روشک نیون  سامت  وترپ  هدنزاس  عجرم   Parman یتراجت مان   PSS2440 لدم یرون  یکیرتکلا و   GE تروپ ود 28  هیال  تنرتا  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
نیون سامت  وترپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

bis تیلباق اب  تروپ  ود   ITAS یتارباخم مدومو   SS 2440 لدم نامرپ  چیئوس  کالمودنشاب  یمن  کالم  اهدک  ناریا  هدش  هئارا  شرافس  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یرازگراب  لیمکت و  اهتکرش  صتخم  مالعتسا  مرف  ًانمضددرگ  یم  یراددوخدشاب  هتشاد  تریاغمرظندم  شرافساب  هک  یتاداهنشیپ  شریذپ  زا  نیاربانب.تسا 

1414771154 یتسپ :  دک  یمطاف ،  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84868255-021  ، 84866601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88950033-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   2828 ودود   هیال   هیال تنرتا   تنرتا هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس یتارباخم -  -  یتارباخم متسیس   متسیس اتید   اتید مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 4242
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ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5986540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا رد  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هعبات  یاهدحاو  هیلک  لک و  هرادا  یرون  ربیف  ویتکا  تازیهجت  زا  ینابیتشپ  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ

1101050179000021 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  یمازلا  هناماس  رد  یراذگراب  ودانسا  ندومنروهمم  تسویپ و  کرادم  هیلک  لاسرا  لیمکت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  هدننک  نیمات  تساوخرد  لاطبا  ثعاب  هناماس  رد  زاین  دروم  کرادم  لاسرا  مدع 

6134994439 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  رگراک  نادیم  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340709-061  ، 33721330-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340705-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fa.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5986545 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریبک ریما  ناملس ، شخب ، ضایف  دیهش  زکارم  تهج   48/100A ارات سراپ  رژراش  یزکرم  لرتنک  تینوی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هدوزفا شزرا  رب  تایلام  غلبم  .دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  ینوناق  تاروسک  هیلک  دمح و  هنیزه  سراف و  هقطنم  تارباخم  رابنا  الاک  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  تخادرب  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  مان  تبث  همانیهاوگ  هئارا  تروص  رد 

:: سردآ سردآ

ینامداش 07136112217  :: 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

ناتسا ناتسا ردرد   یعامتجا   یعامتجا نیمات   نیمات نامزاس   نامزاس هعبات   هعبات یاهدحاو   یاهدحاو هیلک   هیلک وو   لکلک   هرادا   هرادا یرون   یرون ربیف   ربیف ویتکا   ویتکا تازیهجت   تازیهجت زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع
ناتسزوخ ناتسزوخ

4343

رژراش رژراش یزکرم   یزکرم لرتنک   لرتنک تینوی   تینوی دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444
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ناگزمره ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: 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

5986571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع رب  یزادنا  هار  بصن و  باهذ و  بایا و  هنیزه   - gxw4108 لدم تروپ  میرتسا 8  دنرگ  دنرب  یو  تگ  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- تسا یمازلا  سامت  هرامش  - دشاب یم  هدننک  نیمات 

1101005436000013 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 

روپ یملاس  هزئاف  هدننک  هضرع  عجرم   GRANDSTREAM یتراجت مان   GXW4108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

یزادنا هار  بصن و  باهذ و  بایا و  هنیزه  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   - gxw4108 لدم تروپ  میرتسا 8  دنرگ  دنرب  یو  تگ  هاگتسد  کی  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- تسا یمازلا  سامت  هرامش  - دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب 

7915957931 یتسپ :  دک  یلگنج ،  کراپ  یور  هب  ور  بلاطیبا -  نبا  یلع  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33661565-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33665377-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4545
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5986594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ هدنشورف اب  لمح  هنیزه  / تسا هباشم  دک  ناریا  / تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم   10G لژام ددع  وکسیس و 2  چوس  ددع   2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ ربتعم یتناراگاب  / ههام کی  هیوست 
1101093035000676 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناجیابرذآ زادرپ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   C3850-NM-4-10G لدم یرتویپماک  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

عجرم نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان  ( SFP-10G-BIDI-20 (10Gb/s BIDI 20km DDM لدم یرون  ربیف   SFP لوژام الاک :  مان 
داسرف رتسگ  طابترا  رواشم  یسدنهم  هدننک  هضرع 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کی هیوست  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تسا هباشم  دک  ناریا  / تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم   10G لژام ددع  وکسیس و 2  چوس  ددع   2 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق یگنهامه 07731372139  / ربتعم یتناراگاب  / ههام

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1010 GG لژام   لژام ددع   ددع   22 وو   وکسیس   وکسیس چوس   چوس ددع   ددع   22 ناونع : : ناونع 4646
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5986704 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاهلیاف  قبط  رژراش  کار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  اهدکناریا 

1101093228001848 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینیسرآ یلعمرحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   C3KX-NM-1G لدم هنایار  رورس  هعطق  لوژام  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
وسرپ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  وسرپ  عیانص  هدنزاس  عجرم   RC-PEC لدم هلوژام  تیفرظ 9  مک  هچراپکی  رژراش  کار  الاک :  مان 

کینورتکلا
ددع 1 دادعت : 

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

یرابتعا تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  هئارا 

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

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

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس هعطق   هعطق لوژام   لوژام رژراش   - - رژراش کار   کار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747
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ناتسلگ ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5986793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  تسویپ  هب  لیاف  هی  یط  یتیساوخ  رد  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000330000031 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تاعالطا یروانف  شرتسگ  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   K9/2911 لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  تسویپ  هب  لیاف  هی  یط  یتیساوخ  رد  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916683445 یتسپ :  دک  رگشل ،  نابایخ  یادتبا  رالات ، هکلف  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224075-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220062-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5986802 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هظحالم  تسویپ  افطل  یب  ما  هنوزفا 100  لاقتنا  داد  رارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001120000057 زاین :  هرامش 

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

دروم 1 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

 . . دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   لیاف   لیاف هیهی   یطیط   یتیساوخ   یتیساوخ ردرد   مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 4848

هیناثرب هیناثرب تیاباگم   تیاباگم   100100 فقس   فقس اتات   یصاصتخا   یصاصتخا تروص   تروص هبهب   دناب   دناب یانهپ   یانهپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949
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مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5986847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا زاین  دروم  تسویپ  مالعتسا  مرف  قباطم  الاک   - تسا هباشم  دک  ناریا  -network switch تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000904 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TC-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/25 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: 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   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5986870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیکاب بوغرم و  عون  زا  مرگ  ولیک  نازیم 62  هب  دنبراب  هاگتسیا  تهج  زیاس 50  شکور  نودب  دنارگ  لباک  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001752 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

مرگولیک 62 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تسویپ  نکسا و  ، اضما ، رهم ، لیمکت هدوزفا  شزرا  هبساحم  نودب  تمیق  مالعا  لودج  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  لبق  لصف  هدوزفا  شزرا  همانراهظا  میلست  مرف  هدوزفا و  شزرا  تیوضع  یهاوگ  - 2

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

38271110-081  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسا .تسا زاین   زاین دروم   دروم تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف قباطم   قباطم الاک   الاک  - - تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- network  switchnetwork  switch ناونع : : ناونع 5050

تیفیکاب تیفیکاب وو   بوغرم   بوغرم عون   عون زازا   مرگ   مرگ ولیک   ولیک   6262 نازیم   نازیم هبهب   دنبراب   دنبراب هاگتسیا   هاگتسیا تهج   تهج   5050 زیاس   زیاس شکور   شکور نودب   نودب دنارگ   دنارگ لباک   لباک هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5151

یایا هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5986934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  طیارش  تاحیضوت و  قبط  یا  هنایار  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  ربتعم و  یتناراگ  لاس  لقادح 1  یاراد  لانیجروا و  ون ، اهالاک  - 

1101001105002508 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   8X-DRX-S70U لدم لانرتسکا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم   GIGABYTE یتراجت مان   DESKTOP CORDLESS EX110 لدم یکشم  گنر  میس  نودب  سوام  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

یمیرک یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   TEAM یتراجت مان   DDR2 لدم  GB 2 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
یدمحم هلا  تجح  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   N53JQ لدم پات  پل  هارمه  هنایار  الاک :  مان 

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

ارات ییاذغ  یاه  هدروآرف  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   GHz 3/70 شزادرپ تعرس   i5-2500K هنایار وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
هداز عیفر  دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم   ANRITUS یتراجت مان   S331L SITE MASTER لدم هکبش  لباک  رتست  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

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 4 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
هشوخ اوآ و  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ASUS هدنزاس عجرم   ASUS یتراجت مان   P8H61 لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

روالاب یرغص  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان   TSCO 3PCS لدم هنایار  وگدنلب  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
یوایبع رجاه  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DN 401 لدم هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط لدم  دنرب و  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  ) .تسا یمازلا  مالعتسا  هدنرب  هدننک  نیمات  طسوت  تسویپ  تسیل  ره  یارب  هناگادج  یمسر  روتکاف  رودص   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هناماس  تسویپ  امتح  تسیل 

هدننک نیمات  اب  لاسرا  لمح و  هنیزه  ناهفصا  تفن  هلول  طوطخ  تکرش  لیوحت  لحم  - 

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33960056-031  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

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

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

یرون5985790 ربیف  رتسب  رب  یرهش  نیبرود  یریوصت  شیاپ  بصن  هحفص 59)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5985887INSULATING GASKET KIT(19 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تشگنا5986575 رثا  رنکسا  وردوخ  - یور  هبوصنم   RFID یاه  Tag تئارق تهج  ناوخ  تراک 
تحت هلاناک  ود   VIERA ACCESS WIGAND لماک درب  ددرت  - لرتنک  تیگ  لاتیجید - 

رلرتنک هکبش 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 50) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

5986608Exchange رورس لیمیا  یزاس  هچراپکی  دیدج و  هخسن  تیدپآ  ماجنا  هحفص 16)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زور5986781 هب  شیاپ ، یزاس ، نما  یزاس ، هنیهب  ینف ، هرواشم  ینابیتشپ و  یدنبرکیپ ، دادرارق 
اه هداد  زکرم  اهنامتخاس و  هکبش  تخاسریز  لماک  هعسوت  یزاس و  دنتسم  یناسر ،

هحفص 16) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یراوزبس میکح  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5985715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  اب   7L552T9A لدم نوتیارب  هتسبرادم  نیبورد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091294000031 زاین :  هرامش 

یراوزبس میکح  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم یتناراگ  اب   7L552T9A لدم نوتیارب  هتسبرادم  نیبورد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  الاک  دک 

دش دهاوخ  لاطبا  روکذم  زاین  لدم  عون و  اب  ریاغم  یاه  خساپ 

9617976487 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  یراوزبس –  میکح  هاگشناد  سیدرپ  رهش  –  دیحوت  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44410310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44410300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب     77L552T9AL552T9A  لدم لدم نوتیارب   نوتیارب هتسبرادم   هتسبرادم نیبورد   نیبورد ناونع : : ناونع 5353

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

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

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

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

5985869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهار نیب  یهافر  یتامدخ  عمتجم  ییامنهار  یاهولبات  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000159 زاین :  هرامش 

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

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهار نیب  یهافر  یتامدخ  عمتجم  ییامنهار  یاهولبات  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جرک هقطنم 6  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5985882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  یهاگشیامزا و  لودج  ساسا  رب  گنر  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095353000021 زاین :  هرامش 

هقطنم 8 جرک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ایلیا حارط  نیشرپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایلیا  حارط  نیشرپ  هدنزاس  عجرم  یمرگولیک  بلح  یلودج  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تساوخرد تروص  رد   - تسیمازلا تسویپ  هدش و  هتساوخ  دانسا  هیلک  ءاضما  رهم و   - تسیمازلا گنر  هنومن  هئارا  هدنرب  مالعا  دیرخ و  زا  لبق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا هاگشیامزآ  هیدات  یرهش  تامدخ 

3134851889 یتسپ :  دک  هقطنم 8 ،  یرادرهش   - انالوم راولب  - جرک زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35860235-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35860235-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهار یهار نیب   نیب یهافر   یهافر یتامدخ   یتامدخ عمتجم   عمتجم ییامنهار   ییامنهار یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5454

یلودج یلودج یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع 5555

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5986018 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  اب   L80XL20A لدم  KDT ناوخ کالپ  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091294000032 زاین :  هرامش 

یراوزبس میکح  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  هدش  مالعا  زاین  لدم  عون و  اب  ریاغم  یاه  خساپ 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  تسویپ 

9617976487 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامزاس  یراوزبس –  میکح  هاگشناد  سیدرپ  رهش  –  دیحوت  راوزبس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44410310-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44410300-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب     L80XL20AL80XL20A  لدم لدم   KDTKDT ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیردیح تبرت  یرادرهش   :: 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 15 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5986149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج مزال  تامادقا  مامت  یارجاو  بصن  اب  هارمه  تسویپ  تاصخشم  ربارب  یرتم  نیبرود 12  هیاپ  ددع  هس  دادعت  دراد  رظن  رد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هطوبرم ینف  سانشراک  هیدات 

1101030148000120 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  هیردیح  تبرت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارواخ هزاس  تینب  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   BSKD12 لدم  m 12 زیاس یدالوف  سنج  یا  هداج  یتراظن  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مزال تامادقا  مامت  یارجاو  بصن  اب  هارمه  تسویپ  تاصخشم  ربارب  یرتم  نیبرود 12  هیاپ  ددع  هس  دادعت  دراد  رظن  رد  هیردیح  تبرت  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هطوبرم ینف  سانشراک  هیدات  تهج 

9579615487 یتسپ :  دک  یسودرف ،  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52239870-051  ، 52222082-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52230010-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 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

5986284 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل  قبط  یلصفم (  یسرجوین  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003205000057 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916976951 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  راولب  رنهاب -  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7244418-0353  ، 37245256-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246160-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تهج تهج مزال   مزال تامادقا   تامادقا مامت   مامت یارجاو   یارجاو بصن   بصن اباب   هارمه   هارمه تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم ربارب   ربارب یرتم   یرتم   1212 نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ ددع   ددع هسهس   دادعت   دادعت دراد   دراد رظن   رظن ردرد   ناونع : : ناونع
هطوبرم هطوبرم ینف   ینف سانشراک   سانشراک هیدات   هیدات

5757

 ( ( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یلصفم (  (  یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 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

5986463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل  قبط  اههار (  یشک  طخ  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003205000060 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916976951 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  راولب  رنهاب -  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7244418-0353  ، 37245256-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246160-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 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

5986514 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل قبط  یقرب (  یا  هبرگ  مشچ  اب  سوق  هیشاح  یزاس  راکشآ  یبیلص و  ولبات  یاه  هیاپ  بصن  یحارط و  اب  ریسم  یزاس  نمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تسویپ

1101003205000059 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916976951 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  راولب  رنهاب -  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7244418-0353  ، 37245256-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246160-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط اههار (  (  اههار یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5959

تسیل تسیل قبط   قبط یقرب (  (  یقرب یایا   هبرگ   هبرگ مشچ   مشچ اباب   سوق   سوق هیشاح   هیشاح یزاس   یزاس راکشآ   راکشآ وو   یبیلص   یبیلص ولبات   ولبات یاه   یاه هیاپ   هیاپ بصن   بصن وو   یحارط   یحارط اباب   ریسم   ریسم یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع
 ( ( تسویپ تسویپ

6060
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دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 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

5986525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل  قبط  مئالع (  ولبات و  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003205000058 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916976951 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  راولب  رنهاب -  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7244418-0353  ، 37245256-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246160-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش  - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5986587 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/09/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هدزابدوز نتجنپ - هلحم  حطس  ور  هراوس  ربعم  یکیفارت  تیاده  ینمیا و  تازیهجت  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هبتر دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ  هبتر - دقاف  نامتخاس  هینبا و  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رظناباب 42 دیهش  شبن  رظناباب  دیهش  هارگرزب  هدننک  رازگرب   :: سردآ سردآ

31294049 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط مئالع (  (  مئالع وو   ولبات   ولبات بصن   بصن ناونع : : ناونع 6161

حطس حطس ورور   هراوس   هراوس ربعم   ربعم یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6262

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

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

زا 103 ھحفص 46 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fvume4pccj9ze?user=37505&ntc=5986525
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5986525?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/bmfnw2nlnb7kw?user=37505&ntc=5986587
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5986587?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دهشم هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401080 :: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش دانسا تفایرد  نایاپ  خیرات  - 1401/09/05 عورش :  نامز   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/09/0914:00:00

mashhad.ir :: عبنم 15:00:001401/09/09عبنم ات :  داهنشیپ  لیوحت  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5986588 :: هرازه هرازه 1401/09/1009:00:00دکدک   تاکاپ :  ییاشگزاب  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( یشک طخ   ) قودص خیش  راولب  ور  هراوس  ربعم  یکیفارت  تیاده  ینمیا و  تازیهجت  یساسا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارمع ینف و  یدنب :  هقبط 

ناگیار دانسا :  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 : اه هتشر 

هبتر لقادح  هتشر  فیدر 
هبتر دقاف  یربارت  هار و  ناراکنامیپ -   1

05131293760 نفلت  :  یزادرپراک    هقطنم 3 یرادرهشراهب  ناتسوب  لخاد  لصافدح 7و9 عیبر  هجاوخ  راولب  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

:: نفلت تیاس ets.mashhad.irنفلت دانسا : تفایرد  لحم   :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ دومحم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5986597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ یم  دات  ینف  رظان  طسوت  تیفیک  راک  یاپ  لیوحت  نت  نازیم 6000  هب  یهوک  طولخم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093013000104 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  دابادومحم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

نت 6000 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

دابآ دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادرهش تالماعم  فقس  - .ددرگ لیمکت  تسویپ  کرادم  اه و  مرف  دوش -  یرازگراب  ناگدننک  تکرش  یاه  تیحالص  کرادم و  لوا -  تبون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  8.000.000.000

4631613514 یتسپ :  دک  دابآدومحم ،  یرادرهش  نیفعضتسم -  راولب  یدازآ -  نابایخ  دابآدومحم -  ناردنزام -  دابآ ،  دومحم  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44748101-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44748105-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راولب راولب ورور   هراوس   هراوس ربعم   ربعم یکیفارت   یکیفارت تیاده   تیاده وو   ینمیا   ینمیا تازیهجت   تازیهجت یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 6363

نتنت   60006000 نازیم   نازیم هبهب   یهوک   یهوک طولخم   طولخم ناونع : : ناونع 6464
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هاشنامرک هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5986632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  لاس 1401 ، یرادهار  هتشر  یاهب  تسرهف  ساسا  رب  هدایپ  رباع  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101090429000018 زاین :  هرامش 
هاشنامرک هقطنم 4  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
اهب تسرهف  1 دادعت : 

1401/09/20 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تنامض هئارا.دشابیم  یرادرهش  لاور  قبط  رظان  طسوت  تیعضو  تروص  دات  زا  سپ  اهتخادرپ  هیلک  ، هدایپ رباع  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  ربتعم  یکناب  همان 

6718914536 یتسپ :  دک  هقطنم 4 ،  یرادرهش  یسودرف  نادیم  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37246179-083  ، 37263313-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7246197-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم هقطنم 9  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

9/1401/31222 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/0714:30:00هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم :: 14:30:001401/09/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5986655 :: هرازه هرازه :: 1401/09/0715:00:00دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 9 حطس  یکیفارت  تازیهجت  بصنو  یرادهگنوریمعت  عوضوم :  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تسیمازلا تکاپ  لیوحت  تهج  تکرش  رهُم  نتشاد  هارمه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناگیار دانسا :  هنیزه 

هبتر دقاف  هبتر  لقادحیربارت  هار و  ناراکنامیپ -  هتشر 

دشاب یم  هرادا  فکمه  هقبط  رد  عقاو  هقطنم 9  یرادرهش  هناخریبد  مالعتسا :  یاهتکاپ  لیوحت   :: سردآ سردآ
هقطنم 9  یرادرهش  ناروالد 6  هدننک :  رازگرب  سردآ 

31295516 نفلت :   :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم یمازلا   یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا ، ، 140 1140 1 لاس   لاس یرادهار   یرادهار هتشر   هتشر یاهب   یاهب تسرهف   تسرهف ساسا   ساسا ربرب   هدایپ   هدایپ رباع   رباع یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب

6565

هقطنم هقطنم حطس   حطس یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت بصنو   بصنو یرادهگنوریمعت   یرادهگنوریمعت ناونع : : ناونع 6666

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

5986852 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم هتسب  رادم  نیبرود  ددع   2 دادعت لدم Uniview ipc2122lr3-pf28m-d و  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  دادعت 10  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام تخادرپ 3  .  univiewipc2122 ir3 pf40(60)m-d

1101091093000105 زاین :  هرامش 
سابعردنب ناکدوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

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

univiewipc2122 ir3 لدم هتسب  رادم  نیبرود  ددع   2 دادعت لدم Uniview ipc2122lr3-pf28m-d و  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  دادعت 10   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم ناتسرامیب  رابنا  لحم  رد  لیوحت  ههام و  تخادرپ 3  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هک   pf40(60)m-d

7915873665 یتسپ :  دک  ناکدوک ،  ناتسرامیب  یلامش -  رهشلگ  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33366240-076  ، 33667200-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667201-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 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

5986872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل  قبط  جنس (  تعرس  نیبرود  مزاول  تاعطق و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003205000068 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916976951 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  راولب  رنهاب -  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7244418-0353  ، 37245256-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246160-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لدم لدم هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع   22 دادعت دادعت وو     Uniview ipc2 122 lr3-pf28m-dUniview ipc2 122 lr3-pf28m-d  لدم لدم هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع   1010 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع
هام هام تخادرپ  33   تخادرپ . .   univiewipc2 122  ir3 pf40(60)m-duniviewipc2 122  ir3 pf40(60)m-d

6767

 ( ( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط جنس (  (  جنس تعرس   تعرس نیبرود   نیبرود مزاول   مزاول وو   تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  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 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

5986967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ تسیل  قبط  جنس (  تعرس  نیبرود  یرطاب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003205000067 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

ددع  10 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916976951 یتسپ :  دک  داژنکاپ ،  راولب  رنهاب -  نادیم  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7244418-0353  ، 37245256-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37246160-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/9/8هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5986993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینوتژ متسیس  یموینیمولآ  کالپ  رطخ ، ولبات  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

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

جنس جنس تعرس   تعرس نیبرود   نیبرود یرطاب   یرطاب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969

ینوتژ ینوتژ متسیس   متسیس یموینیمولآ   یموینیمولآ کالپ   کالپ رطخ ، ، رطخ ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 7070

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5985683 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رهشوب  سراف  جیلخ  هناخباتک  یدورو  یقرب و  تیروکس  برد  یارجا  زاین و  دروم  تاریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005807000041 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

رتم 110 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدش  هدنرب  تکرش  هدهع  هب  هژورپ  تایلام  ییاجباج  هدوزفا و  شزرا و  تسویپ و  تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514964371 یتسپ :  دک  رهشوب ،  هناخباتک  لک  هرادا  یرتسگداد  زا  دعب  یگنس  ینیمخ  ماما  نادیم  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درمال یللملا  نیب  هاگدورف   :: 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   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5985966 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ یاهلیاف  تاصخشم  قبط   ) لرتنک سسکا  زاین  دروم  تازیهجت  تامدخو  بصن  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001591000023 زاین :  هرامش 

درمال یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
شزادرپ یایند  هدننک  هضرع  عجرم   DONYAYE PARDAZESH یتراجت مان   RB2 لدم هجرد  یا 120  هخاش  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

درمال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قبط الاک  دیرخ  هدوب و  هباشم  هراشا  دروم  دک  ناریا  دشاب - یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  درمال  هاگدورف  لحم  رد  الاک  لیوحتو  ینوناق  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ینف  تاصخشم 

7434193131 یتسپ :  دک  درمال ،  یللملا  نیب  هاگدورف  یتایح ، رتکد  راولب  درمال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52720094-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52722595-071 :: 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 تسیل   تسیل قبط   قبط رهشوب   رهشوب سراف   سراف جیلخ   جیلخ هناخباتک   هناخباتک یدورو   یدورو وو   یقرب   یقرب تیروکس   تیروکس برد   برد یارجا   یارجا وو   زاین   زاین دروم   دروم تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 7171

یایا هخاش   هخاش ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 7272

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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روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5985978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  ددرت  لرتنک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000391 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نایناریا عیفر  ناماگشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ارپم  یتراجت  مان   HGNM لدم دنلب  یا  هشیش  ینایم  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39903004 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدیعس یاقآ 

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

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

زربلا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5985994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  یقرب  هرکرک  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003731000042 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسا یمازلا  هناماس  رد  روتکافشیپ  لاسرا  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

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

.ددرگ یراددوخ  هباشم  دراوم  لاسرا  زا  هدش و  ظاحل  تسویپ  لیاف  رد  هدش  دیق  داعبا  لایرتم و  عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3153613111 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  نامتخاس  سای 2  یوک  رهش  ییاجر  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34447369-026  ، 34446799-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34447072-026 :: 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

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 7373

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا رامآ  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 16 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  دادرارق و  قبط  ناریا  رامآ  زکرم  رد  هدش  بصن  ددرت  لرتنک  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  ، سیورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003013000117 زاین :  هرامش 

ناریا راما  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  تمیق  داهنشیپ  لمعلاروتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هدناوخ  تقد  اب  تادهعت  دادرارق و  نتم 

تسا مزال  اروش  زوجم 
تسا یمازلا  دیدزاب 

دوش هیارا  لاسکی  یارب  دادرارق  تمیق 

1414663111 یتسپ :  دک  اریا ن ،  رامآ  زکرم  یریعم -  یهر  نابایخ  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88965070-021  ، 85100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88961400-021 :: 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 تاصخشم   تاصخشم وو   دادرارق   دادرارق قبط   قبط ناریا   ناریا رامآ   رامآ زکرم   زکرم ردرد   هدش   هدش بصن   بصن ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ،، سیورس سیورس ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاگدورف لک  هرادا  روشک -  یاه  هاگورف  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناردنزام ناتسا  یاه 

ناردنزام 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

5986253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گرب تسویپ 5 هب  لرتنک  سسکا  تازیهجتدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشمدک  ناریا 

.ددرگ مالعا  یلک  تروص  هبو  تسویپ  تسیل  ساسارب  یداهنشیپ  غلبم 
1101001407000145 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایناریا عیفر  ناماگشیپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ارپم  یتراجت  مان   TT100 لدم هیاپ  هس  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

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

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4845164811 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یاههاگدورف  لک  هرادا  یراس -  زان  تشد  هاگدورف  اکن -  هداج  یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52323114-011  ، 33245417-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33722404-011 :: 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

هیاپ هیاپ هسهس   ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5986385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاقآ سانشراک  حبص .  تعاس 10  هبنش 1401/9/8  هس  زور  یروضح  دیدزاب  امه -  گنیرتیک  هناخدرس  پآ  لور  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینیسح 46624101 ردیح 

1101090049003273 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تسا هامکی  تخادرپ  نامز  دشاب  یم  هدوزفا  شزرارب  تایلام  دیامن 9 % ظاحل  دوخ  تمیق  داهنشیپ  رد  همیب  تاروسک  تسیاب 10 % یم  راکنام   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لاطبا  داهنشیپ  روهمم  تروصب  دانسا  یراذگراب  مدع  تروص  رد 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: 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

نانمس هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5986575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیرتیک گنیرتیک هناخدرس   هناخدرس پآپآ   لور   لور بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7777

لماک لماک درب   درب ددرت   - - ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ لاتیجید -  -  لاتیجید تشگنا   تشگنا رثا   رثا رنکسا   رنکسا وردوخ   - - وردوخ یور   یور هبوصنم   هبوصنم   RFIDRFID  یاه یاه   TagTag  تئارق تئارق تهج   تهج ناوخ   ناوخ تراک   تراک ناونع : : ناونع
رلرتنک رلرتنک هکبش   هکبش تحت   تحت هلاناک   هلاناک ودود     VIERA ACCESS WIGANDVIERA ACCESS WIGAND

7878
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لرتنک سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001592000016 زاین :  هرامش 

نانمس هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ماوق ازریم  نیسح  هدنزاس  عجرم  لدم 350  یقرب  لفق  الاک :  مان 

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

رازفا هدننک  هضرع  عجرم  اداناک  هدنزاس  روشک   SIRIT هدنزاس عجرم   ID5100 UHF لدم وردوخ  یور  هبوصنم   RFID یاه  Tag تئارق تهج  ناوخ  تراک  الاک :  مان 
اصحا ینمیا 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

زرویار یعونصم  شوه  هدننک  هضرع  عجرم   FUTRONIC یتراجت مان   FS25 لدم ناوختراک  اب  تشگنا  کت  لاتیجید  تشگنا  رثا  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/19 زاین :  خیرات 
شزادرپ یایند  هدننک  هضرع  عجرم   DONYAYE PARDAZESH یتراجت مان   RB2 لدم هجرد  یا 120  هخاش  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/19 زاین :  خیرات 

اریو دنپس  ناماگشیپ  ناریا  اریو  دنپس  ناماگشیپ   PSV-DC110-W-2CH تیگ رلرتنک  هکبش  تحت  هلاناک  ود   VIERA ACCESS WIGAND لماک درب  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

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

 . دشاب تسویپ  لیاف  قباطم  اقیقد  دیاب  لاسرا  یالاک  دشاب .  یم  هباشم  اه  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3535145111 یتسپ :  دک  نانمس ،  هاگدورف  ناغماد  هداج  رتمولیک 10  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350051-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350050-023 :: 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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5986596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه لیاف  قبط  ددرت ، لرتنک  متسیس  برد و  UPS و  لاکیرتکلا ماجنا  شیامرس ، متسیس  هیبعت  ینامتخاس ، تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسا هباشم  دک  ناریا  ) تسویپ

1101005428000173 زاین :  هرامش 
نیوزق یزار  یایرکز  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
تساوخرد 1 دادعت : 

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

دراد رایتخا  دیرخ  تساوخرد  رد  جردنم  یاهدنب  ندومن  هفاضا  ای  فذح  رد  ناتسرامیب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3414763153 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  ییاباب  دیهش  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3365007-028  ، 33667071-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33667072-028 :: 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

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

هچراپکی یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01/014R3NN :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  زور  تدم 20  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5986658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرهچ صیخشت  اب  ددرت  تبث  هناماس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیرخ دحاو  الاک  تاکرادت  هرادا  موس  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

31313581-077  ، 31312000-077 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس وو   برد   برد وو     UPSUPS لاکیرتکلا لاکیرتکلا ماجنا   ماجنا شیامرس ، ، شیامرس متسیس   متسیس هیبعت   هیبعت ینامتخاس ، ، ینامتخاس تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 7979

هرهچ هرهچ صیخشت   صیخشت اباب   ددرت   ددرت تبث   تبث هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 8080

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

5986809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  ناجریس  هاگدورف  لرتنک  سسکا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001630000059 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یبونج هرک  هدنزاس  روشک   BITEL یتراجت مان   PINPAD لدم ناوخ  تراک  هاگتسد  الاک :  مان 

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

یبونج هرک  هدنزاس  روشک   BITEL یتراجت مان   POS لدم ناوخ  تراک  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
ماوق ازریم  نیسح  هدنزاس  عجرم  لدم 350  یقرب  لفق  الاک :  مان 

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

سراپ راگن  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   P822/2GB لدم هنایار  رلرتنک  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
مینست تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  مینست  یتراجت  مان   GRS10-S لدم یا  هزاورد  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

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

یروانف رصع  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  هتسب  یدنب  هتسب  عون   RB-K-PRK لدم گنیکراپ  یمرها  دنبهار  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 
دزی زبس  ریوک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دینک هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  یراذکراب 

.دیریگب سامت  یعیفشریم  یاقآ  هرامش 03431266000  اب  یرادا  تاعاس  رد  رتشیب  ییامنهار  هب  زاین  تروص  رد 

7618947856 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  راولب  یاهتنا  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42265485-034  ، 32110113-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32111119-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم ناجریس   ناجریس هاگدورف   هاگدورف لرتنک   لرتنک سسکا   سسکا 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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ناتسلگ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ   :: 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 09 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5986863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگرگ تفن  رابنا  روتارنژ  قاتا  یلیر  ینهآ  برد  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091709000118 زاین :  هرامش 

ناتسلگ هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یراکزلف یتامدخ  یاهتیلاعفو  هدش  هتخاس  یزلف  تالوصحمریاسدیلوت  سیورس :  مان 

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

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد دوجوم  هژورپ  راک  حرش.دشاب  یم  درخ  تالماعم  دح  رد  هژورپ.دامرف  لصاح  سامت  هرامش 01732424204  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعلاطم  تقد  اب  امرفراک  یتسویپ  کرادم 

4918996858 یتسپ :  دک  یبسامهط ،  لته  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32431510-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32431511-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/9/6هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5986989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاموتا ییوشک  برد  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناگرگ ناگرگ تفن   تفن رابنا   رابنا روتارنژ   روتارنژ قاتا   قاتا یلیر   یلیر ینهآ   ینهآ برد   برد تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 8282

تاموتا تاموتا ییوشک   ییوشک برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8383

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5985790 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  زا  هناماس  رد  مهم : .هاشنامرک  هنحص  رهش  یرون  ربیف  رتسب  رب  یرهش  نیبرود  یریوصت  شیاپ  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هیارا  اجکی  تروص  هب  تمیق  هدیدرگ  هدافتسا 

1101005292000058 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  هنحص  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نژیو  کیاه  یتراجت  مان   DOME DS-CD1753G0-I هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناسانشراک 09363096409 و نفلت  تسا .  هدیدرگ  یراذگ  راب  هناماس  رد  مالعتسا  دیرخ و  طیارش  دشابیم و  ملق  لماش 14  اه  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدش  یرادیرخ  هناماس  رد  مالقا  تسیل  09372774747 و 08348325555.

6746134833 یتسپ :  دک  کالپ 862 ،  - یناشاک نابایخ  ینیمخ - ماما  نادیم  هنحص - هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48325555-083  ، 48322682-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48331111-083 :: 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

لمآ یرادرهش   :: 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

5985992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093132000033 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  لما  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

لمآ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4615835481 یتسپ :  دک  لمآ ،  یرادرهش  بالقنا - نابایخ  لمآ - ناردنزام -  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44229007-011  ، 44223100-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44229005-011 :: 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

یرون یرون ربیف   ربیف رتسب   رتسب ربرب   یرهش   یرهش نیبرود   نیبرود یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484

نیبرود نیبرود دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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راهباچ رود -  یاهبآ  یتالیش  تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5986001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  تاقلعتم  هارمه  هب  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092524000003 زاین :  هرامش 

راهباچ رود  یاهبآ  یتالیش  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تعنص و رگشزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم   UNV هدنزاس عجرم   UNV یتراجت مان   NVR32 sr3 لدم هلاناک  هتسبرادم 32  نیبرود  ریواصت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

هکبش
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9971779417 یتسپ :  دک  تالیش ،  لک  هرادا  بنج  تالیش  یادهش  نادیم  - راهباچ راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35320450-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35320537-054 :: 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

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  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 14 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5986298 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001325000043 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طیارش ریاس  تسویپ  هب  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  داتس  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  نودب  اهتکرش  طسوت  هدش  هیارا  تاداهنشیپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5134916593 یتسپ :  دک  یقرشناجیابرذآ ،  ناتسا  یلمکناب  بعش  روما  هرادا  ادهش -  نادیم  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35265999-041  ، 35231362-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35230555-041 :: 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

تسویپ تسویپ حرش   حرش هبهب   تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8686

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8787

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5986368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تحت بعش  هتسبرادم  یاهنیبرودزا  یرادهگنو  سیورس  ، ینابیتشپ مالعتسا  یرازگرب  هب  تبسندرادرظنرد  ناتسا  یلم  کناب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا  مالعتسا  یتسویپ  کرادماب  قباطمدوخ  ششوپ 

1101003340000084 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  یرایتخب  لاحمراهچ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هبعش 37 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ششوپ تحت  بعش  هتسبرادم  یاهنیبرودزا  یرادهگنو  سیورس  ، ینابیتشپ مالعتسا  یرازگرب  هب  تبسندرادرظنرد  بو  ناتسا چ  یلم  کناب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مالعتسا طیارشاب  قباطمامتح  ، ددرگ یراذگراب  هناماسردو  هیهتدیاب  هک  یتادنتسمو  مالعتسارد  تکرش  هوحن.دنک  مادقا  ، مالعتسا یتسویپ  کرادماب  قباطمدوخ 

.دشاب

8817715141 یتسپ :  دک  مرحم ،  نادیم 12  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32225116-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32240164-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هوزر 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

5986482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  هوزر  رهش  یریوصت  شیاپ  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091611000004 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  هوزر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناگداچ رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  قبط  هوزر  رهش  یریوصت  شیاپ  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8576133914 یتسپ :  دک  یرتنالک 12 ،  بنج  ینیمخ - ماما  خ  هوزر - رهش  ناگداچ - ناگداچ ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57702667-031  ، 57702003-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57702626-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بعش بعش هتسبرادم   هتسبرادم یاهنیبرودزا   یاهنیبرودزا یرادهگنو   یرادهگنو سیورس   سیورس ،، ینابیتشپ ینابیتشپ ناونع : : ناونع 8888

یتسویپ یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هوزر   هوزر رهش   رهش یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5986516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030393000605 زاین :  هرامش 

هنحص ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

هنحص رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  شش  تخادرپ  تسویپ - تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هنحص ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هر )  ) ینیمخ ماما  راولب  هنحص  ناتسرهش  هاشنامرک  هنحص ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6746133113

48331460-083  ، 48322081-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

48327374-083 :: 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9090
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ناگزمره ناتسا  رد  شیک  یدربراک  یملع  شزومآ  زکرم   :: 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   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5986603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریوصت گنیروتینم  هاگتسد dvrو  ود  نیبرود و  دادعت 25  هب  اه  سالک  یرادا و  دحاو  ود  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تازیهجت گر  بصن  و 

1101092620000005 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  رد  شیک  یدربراک  یملع  شزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

شیک هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گر بصن  ریوصت و  گنیروتینم  هاگتسد dvrو  ود  نیبرود و  دادعت 25  هب  اه  سالک  یرادا و  دحاو  ود  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تازیهجت

دک شیک ،  یدربراک  یملع  عماج  هاگشناد  رتشا -  کلام  -خ  هشیدنا راولب  ییانس -  خ  ییانس -  نادیم  شیک -  شیک ،  هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7934174715 یتسپ : 

44289397-076  ، 4441712-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

4441712-076 :: 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

وو ریوصت   ریوصت گنیروتینم   گنیروتینم وو   dvrdvr  هاگتسد هاگتسد ودود   وو   نیبرود   نیبرود   2525 دادعت   دادعت هبهب   اهاه   سالک   سالک وو   یرادا   یرادا دحاو   دحاو ودود   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنار   یزادنار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع
تازیهجت تازیهجت گرگر   بصن   بصن

9191
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ناتسکات یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5986609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت و هرامش  نودب  یاه  مالعتسا  هب  ( تسویپ کرادم  قباطم  ) ناتسکاترهش یریوصت  شیاپ  تهج  هرواشم  دادرارق  داقعنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09394683964 .دوشیمن هدادرثا  بیترت  سردآ 

1101005121000132 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  ناتسکات  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

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

بیترت سردآ  سامت و  هرامش  نودب  یاه  مالعتسا  هب  ( تسویپ کرادم  قباطم  ) ناتسکاترهش یریوصت  شیاپ  تهج  هرواشم  دادرارق  داقعنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09394683964 رتشیب تاعالطا  تهج.دوشیمن  هدادرثا 

3481618135 یتسپ :  دک  ناتسکات ،  یرادرهش  ینیمخ - ماما  خ  ناتسکات ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35230701-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35230714-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم 5 نارهت  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5986629 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لودج  مالعتسا و  هگرب  قبط  تازیهجت  تاقلعتم و  هیلک  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093356000060 زاین :  هرامش 

هقطنم 5 بالضاف  بآ و   : ّ هدننک رازگرب 
زاسهب عیانص  یربهار  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   NSR 1100 لدم هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/16 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بیترت مهبم  طورشم و  ، شودخم تاداهنشیپ  هب  - ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  دانسا  ءاهب و  مالعتسا  هگرب  هناماس ، رد  تمیق  نالعا  ماگنه  هجوت :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  دودرم  مالعتسا  هگرب  هناماس و  یداهنشیپ  تمیق  رد  تریاغم  .دش  دهاوخن  هداد  رثا 

1319994111 یتسپ :  دک  یقرش ،  بونج  علض  ینیمخ  ماما  نابایخ  عطاقت  باون  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66385127-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66385121-021 :: 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

رهش رهش یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ تهج   تهج هرواشم   هرواشم دادرارق   دادرارق داقعنا   داقعنا ناونع : : ناونع 9292

تاقلعتم تاقلعتم هیلک   هیلک هارمه   هارمه هبهب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9393
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ربتعم5985715 یتناراگ  اب   7L552T9A لدم نوتیارب  هتسبرادم  هحفص 41)نیبورد  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ربتعم5986018 یتناراگ  اب   L80XL20A لدم  KDT ناوخ کالپ  هحفص 41)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

بصن5986149 اب  هارمه  تسویپ  تاصخشم  ربارب  یرتم  نیبرود 12  هیاپ  ددع  هس  دادعت  دراد  رظن  رد 
هطوبرم ینف  سانشراک  هیدات  تهج  مزال  تامادقا  مامت  یارجاو 

هحفص 41) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ددع5986852  2 دادعت لدم Uniview ipc2122lr3-pf28m-d و  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  دادعت 10 
هام تخادرپ 3  .  univiewipc2122 ir3 pf40(60)m-d لدم هتسب  رادم  نیبرود 

هحفص 41) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5986872 ( تسویپ تسیل  قبط  جنس (  تعرس  نیبرود  مزاول  تاعطق و  هحفص 41)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

جنس5986967 تعرس  نیبرود  یرطاب  هحفص 41)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نورام 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 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

5986504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یمرظندم  لخاد  تخاس  ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ حرش  قبط   ACCESS FITTTING ملق  2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079001147 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  RCSL یتراجت مان   TS2182 00000 لدم زاگ  تفن و  هلول  طوطخ  یگدروخ  شجنس  تازیهجت   Access Fitting Body Buttweld Tee هندب الاک :  مان 

ایاپ زاگ  ورتپ  کماس  یسدنهم  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دریگ یمنرارق  یسرربدروم  تاداهنشیپ  تروصنیاریغرددامن  لاسرا  تسویپ  یاه  لیاف  اب  قباطم  اردوخ  یلامو  ینف  تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188226-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: 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

لرتنک5985810 متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یفیط -  زیلانآ  هاگتسد  هناش -  ریز  نت  دیرخ 100 
ددرت

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تخاس5986504 ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ حرش  قبط   ACCESS FITTTING ملق  2
دشاب یمرظندم  لخاد 

هحفص 67) )  accessaccess

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

تشگنا5986575 رثا  رنکسا  وردوخ  - یور  هبوصنم   RFID یاه  Tag تئارق تهج  ناوخ  تراک 
تحت هلاناک  ود   VIERA ACCESS WIGAND لماک درب  ددرت  - لرتنک  تیگ  لاتیجید - 

رلرتنک هکبش 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 50) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناشن5986375 شتآ  متسیس  هحفص 23)تاعطق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

دشاب دشاب یمرظندم   یمرظندم لخاد   لخاد تخاس   تخاس (( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط   ACCESS FITTTINGACCESS FITTTING ملق   ملق   22 ناونع : : ناونع 9494

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

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یا5985966 هخاش  ددرت  لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 50) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هیاپ5986253 هس  ددرت  لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 50) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تشگنا5986575 رثا  رنکسا  وردوخ  - یور  هبوصنم   RFID یاه  Tag تئارق تهج  ناوخ  تراک 
تحت هلاناک  ود   VIERA ACCESS WIGAND لماک درب  ددرت  - لرتنک  تیگ  لاتیجید - 

رلرتنک هکبش 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 50) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تسویپ5986809 لیاف  اب  قباطم  ناجریس  هاگدورف  لرتنک  سسکا  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 50) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

ناوخ5985792 کالپ  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  لماک  هناماس  هس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 11)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ربتعم5986018 یتناراگ  اب   L80XL20A لدم  KDT ناوخ کالپ  هحفص 41)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تبث5986835 ناوخ  کالپ  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  لماک  هناماس  هس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، 
روتکژورپ هارمه  هب  تعرس  تافلخت  ددرت و 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ5985792 کالپ  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  لماک  هناماس  هس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 11)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لرتنک5985810 متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یفیط -  زیلانآ  هاگتسد  هناش -  ریز  نت  دیرخ 100 
ددرت

هحفص 6) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یا5985966 هخاش  ددرت  لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 50) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تساوخرد5985978 قباطم  ددرت  لرتنک  یاهمتسیسهاگتسد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 50) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

قبط5985998 ناریا  رامآ  زکرم  رد  هدش  بصن  ددرت  لرتنک  متسیس  ینابیتشپ  یرادهگن و  ، سیورس
تسویپ تاصخشم  دادرارق و 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 50) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هیاپ5986253 هس  ددرت  لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 50) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تشگنا5986575 رثا  رنکسا  وردوخ  - یور  هبوصنم   RFID یاه  Tag تئارق تهج  ناوخ  تراک 
تحت هلاناک  ود   VIERA ACCESS WIGAND لماک درب  ددرت  - لرتنک  تیگ  لاتیجید - 

رلرتنک هکبش 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 50) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

لرتنک5986596 متسیس  برد و  UPS و  لاکیرتکلا ماجنا  شیامرس ، متسیس  هیبعت  ینامتخاس ، تایلمع 
ددرت

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 50) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هرهچ5986658 صیخشت  اب  ددرت  تبث  یاهمتسیسهناماس  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 50) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تسویپ5986809 لیاف  اب  قباطم  ناجریس  هاگدورف  لرتنک  سسکا  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 50) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تبث5986835 ناوخ  کالپ  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  لماک  هناماس  هس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، 
روتکژورپ هارمه  هب  تعرس  تافلخت  ددرت و 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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 تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " 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

تاسیسات5986233 عبرم  رتم  ژارتم 94  هب  لافس  رجآ  امن  هنایشآ  کت  یناشن  شتآ  هاگتسیا  تخاس 
یشک راصح  قیرح و  ءافطا  متسیس  یتعنص ،  قرب 

هحفص 23) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن5986375 شتآ  متسیس  هحفص 23)تاعطق  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتسد5986451 قیرح  ئافطا  متسیس  هب  کینیلک  یلپ  هحفص 23)زیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرایتخب لاحمراهچ و  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5986037 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدیلاه جنس و  ورین  یکگنچ و  رتم  رپمآ  رگال و  اتید  کاخ و  تمواقم  رتست  جنس و  ترا  لماش  یریگ  هزادنا  مالقا  یضاقتم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  قبط  روتکتد 

1201091410000004 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تسا هدش  تسویپ  - 
یریگ هزادنا  تالآرازبا  الاک :  هورگ 

هاگتسد  5 دادعت : 
1401/11/05 زاین :  خیرات 

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

زیر و تاعالطا  / ددرگ تسویپ  ناریناوت  کرادم  تسا  هدش  دیلوت  یلخاد  تخاس  قمع  اب  ییالاک  هچنانچ  تسا و  یناریا  مالقا  اب  دیرخ  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ep.mop.ir دنراد تیولوا  یترازو  تسیل  رودنو  ناگدنشورف  / ددرگ تسویپ  لیوحت  نامز  دیق  اب  روتکافشیپ  / ددرگ تسویپ  هدنشورف  یتناراگ و  مالقا و  لماک 

8814683486 یتسپ :  دک  یلامش ،  یباراف  راولب  درکرهش - درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33346390-038  ، 33339002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334278-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدیلاه یدیلاه وو   جنس   جنس ورین   ورین وو   یکگنچ   یکگنچ رتم   رتم رپمآ   رپمآ وو   رگال   رگال اتید   اتید وو   کاخ   کاخ تمواقم   تمواقم رتست   رتست وو   جنس   جنس ترا   ترا لماش   لماش یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا مالقا   مالقا یضاقتم   یضاقتم ناونع : : ناونع
تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط روتکتد   روتکتد

9595
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درجورب رثوک  ناتسرامیب   :: 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 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

5986337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب لوصحم  شورف  دمیا  یاراد  هدنشورف  - ددع کی  دادعت  تسویپ  تاصخشم  قبط  یژولویدار  روتکتد  رواک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050068000095 زاین :  هرامش 

درجورب رثوک  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   PHILIPS MEDICAL SYSTEMS یتراجت مان  ( PX4343RC(SKYPLATE لدم یفارگویدار  هاگتسد  دربراک  لمح  لباق  لماک  روتکتد  الاک :  مان 

زامیات تعنص  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS MEDICAL SYSTEMS هدنزاس عجرم  هسنارف 
تس 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6916939999 یتسپ :  دک  رثوک ،  ناتسرامیب  ماما -  نادیم  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42455512-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42455300-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5986783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط   COMPLETE KIT FLAMMABLE GAS DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093769000466 زاین :  هرامش 

ناوال تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نودار روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 

ددع 16 دادعت : 
1401/10/06 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  راولب ،  یلامش ،  رهشلگ  هلحم  سابعردنب ، رهش  یزکرم ،  شخب  سابعردنب ،  ناتسرهش  ناگزمره  ناتسا  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915319744

91091085-076  ، 91009200-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

91009203-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یژولویدار یژولویدار روتکتد   روتکتد رواک   رواک ناونع : : ناونع 9696

(( روتکتید روتکتید  ) ) زاگ زاگ زاسراکشآ   زاسراکشآ ناونع : : ناونع 9797
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رتم5986037 رپمآ  رگال و  اتید  کاخ و  تمواقم  رتست  جنس و  ترا  لماش  یریگ  هزادنا  مالقا  یضاقتم 
تسا هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تاصخشم  قبط  روتکتد  یدیلاه  جنس و  ورین  یکگنچ و 

هحفص 70) روتکتد  ( روتکتد

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

یژولویدار5986337 روتکتد  هحفص 70)رواک  روتکتد  ( روتکتد

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

5986783( روتکتید  ) زاگ هحفص 70)زاسراکشآ  روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

5151 ژاریت ژاریت هبهب   نیبرود   نیبرود تاعطق   تاعطق ملق   ملق دیرخ  2323   دیرخ ناونع : : ناونع 9898
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هئارا تسویپ  حرش  اب  قباطم  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب /  یم  هباشم  دکناریا   / 51 ژاریت هب  نیبرود  تاعطق  ملق  دیرخ 23  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعلاطم  تسویپ  طیارش  ددرگ /

1101092179001239 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

میسن هدننک  هضرع  عجرم  سکتوداپ  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج   30x40 cm زیاس ربیافورکیام  سنج  هشیش  صوصخم  فیظنت  لامتسد  الاک :  مان 
ناجریس میسن  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ناجریس 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140030 لدم  m 3 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  شورس  یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   CJ24X7.5BIASE-S لدم لاتیجید  نیبرود  زنل  الاک :  مان 

CANARE
ددع 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک  شورس  یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   CJ18X7.6B IASE لدم لاتیجید  نیبرود  زنل  الاک :  مان 

CANON
ددع 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
ماقرا راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  رسیپا  یتراجت  مان   AH125 لدم  GB 4 تیفرظ هداس  یرومم  شلف  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

ماقرا راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  رسیپا  یتراجت  مان   AU581 لدم  GB 4 تیفرظ یبآ  یرومم  شلف  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
هنمام یجاح  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   SHB6110 لدم یثوتولب  نوفده  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

سراپ ناریدم  تراجت  تامدخ و  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   LIFAN هدنزاس عجرم  نافیل 520  وردوخ  بقع  هچقاط  ریز  مب و  ادص  ود  اب  وگ  دنلب  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
طبض ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   ECM-HST1 لدم نوفورکیم  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/23 زاین :  خیرات 

نناک  EOS لدم یکشم  هندب  لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/23 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب دشاب /  یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هلاطم  دشاب / یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشاب / یم  زور  یرابتعا 45  تروص  هب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  بسک  زاوج  همانساسا و  دقاف  تاداهنشیپ 

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

53226172-021  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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جرک زربلا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5986260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

*** یمازلا تاحیضوت  هب  هجوت  هباشم / دکناریا  (/ ارمکروسسورپوده + روتینام ) یپوکساراپال ریوصت  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000867 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ایرآ تعنص  ناس  لیپ  هدننک  هضرع  عجرم   FIEGERT ENDOTECH یتراجت مان   P.190.0056 لدم  3CHIP CCD یپوکساراپال نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمسر روتکاف  رد  یس  رآ  یآ  وربمان  تال  تبث  / دم یآ  رد  تبث  هباشم / دکناریا  (/ ارمکروسسورپوده + روتینام ) یپوکساراپال ریوصت  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  عوجرم  ای  لاطبا  (02634192461) سانشراک دات  مدع  تروصرد  / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / ههام هیوست 3 / یمازلا

3194883816 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسرامیب  یبرغ  ناتسغاب  جزک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34192427-026  ، 34192426-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زربلا ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5986395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل رد  هدش  مالعا  تاصخشم  ریاس  هیذغت و  لرتنک  زکرم  تسایر  دحاو  نفرکیم  هدننک و  تکرش  دحاو  سنارفنک  نفورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ( 

1101001182000011 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هسراپ نینط  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   VHD یتراجت مان   C9Pro لدم رلرتنک  نفورکیم و  نیبرود و  اب  هارمه  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 13 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3143834691 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  لزغ  هچوک  قرب  هرادا  بنج  یلامش  یناقلاط  نابایخ  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34480203-026  ، 34480202-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34411150-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ارمکروسسورپوده ارمکروسسورپوده ++ روتینام روتینام )) یپوکساراپال یپوکساراپال ریوصت   ریوصت متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 9999

رلرتنک رلرتنک وو   نفورکیم   نفورکیم وو   نیبرود   نیبرود اباب   هارمه   هارمه سنارفنک   سنارفنک وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 100100

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

ربتعم5985715 یتناراگ  اب   7L552T9A لدم نوتیارب  هتسبرادم  هحفص 41)نیبورد  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرون5985790 ربیف  رتسب  رب  یرهش  نیبرود  یریوصت  شیاپ  بصن  هحفص 59)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

598594951 ژاریت هب  نیبرود  تاعطق  ملق  هحفص 15)دیرخ 23  نیبرود  ( نیبرود

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

نیبرود5985992 دیرخ  هحفص 59)مالعتسا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5986001 حرش  هب  تاقلعتم  هارمه  هب  هتسب  رادم  هحفص 59)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ربتعم5986018 یتناراگ  اب   L80XL20A لدم  KDT ناوخ کالپ  هحفص 41)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

بصن5986149 اب  هارمه  تسویپ  تاصخشم  ربارب  یرتم  نیبرود 12  هیاپ  ددع  هس  دادعت  دراد  رظن  رد 
هطوبرم ینف  سانشراک  هیدات  تهج  مزال  تامادقا  مامت  یارجاو 

هحفص 41) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5986260( ارمکروسسورپوده + روتینام ) یپوکساراپال ریوصت  هحفص 15)متسیس  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسب5986298 رادم  نیبرود  هحفص 59)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بعش5986368 هتسبرادم  یاهنیبرودزا  یرادهگنو  سیورس  ، هحفص 59)ینابیتشپ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رلرتنک5986395 نفورکیم و  نیبرود و  اب  هارمه  سنارفنک  وئدیو  هحفص 15)هاگتسد  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ5986516 تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هحفص 59)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ود5986603 نیبرود و  دادعت 25  هب  اه  سالک  یرادا و  دحاو  ود  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنار  بصن و 
تازیهجت گر  بصن  ریوصت و  گنیروتینم  هاگتسد dvrو 

هحفص 59) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم5986629 هیلک  هارمه  هب  هتسبرادم  هحفص 59)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ددع5986852  2 دادعت لدم Uniview ipc2122lr3-pf28m-d و  هتسب  رادم  نیبرود  ددع  دادعت 10 
هام تخادرپ 3  .  univiewipc2122 ir3 pf40(60)m-d لدم هتسب  رادم  نیبرود 

هحفص 41) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5986872 ( تسویپ تسیل  قبط  جنس (  تعرس  نیبرود  مزاول  تاعطق و  هحفص 41)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

جنس5986967 تعرس  نیبرود  یرطاب  هحفص 41)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 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

5985666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنومن زا  دیدزاب  هاگتسد  دادعت 2 هنومن  قبط  کاینومآ  زاگ  روسرپمک  نغور  ندرک  کنخ  دربراک   shell and tube یترارح لدبم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  یمازلا  هاگتسد 

1101091319000121 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

HANGZHOU YIXIN NEW MATERIAL هدنزاس عجرم   FAN0314 لدم کاینومآ  زاگ  ندرک  کنخ  دربراک   shell and tube یترارح لدبم  الاک :  مان 
نانمس میدس  تانبرک  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   COMPANY

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

ناتسراهب رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عمتجم کراصح  کرهش  یوربور  هواس  نارهت  هداج  24 رتمولیک هاگتسد  لحم  سردآ  یلا 16 ) تعاس 8   ) یزابهش سامت 09356522109  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هداز نیما  دهش  هناخدرس  رابنا و 

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56679050-021  ، 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

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

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

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

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

5986064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کاینومآ کاینومآ زاگ   زاگ روسرپمک   روسرپمک نغور   نغور ندرک   ندرک کنخ   کنخ دربراک   دربراک   shell and tubeshell and tube یترارح   یترارح لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 10 110 1

هنایار هنایار هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم یتناراگ -  -  یتناراگ اباب   هارمه   هارمه لماک   لماک هنایار   هنایار هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.تسویپ تسیل  ساسا  رب  ربتعم  یتناراگ  اب  هارمه  لماک  هنایار  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001014000395 زاین :  هرامش 

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرفعج لامج  هدننک  هضرع  عجرم   TSCO یتراجت مان  لدم 830  یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

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

گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MSI یتراجت مان   H510M-A PRO لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
افیا یتراجت  مان   DVD-RW لدم رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

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

لتنیا هدنزاس  عجرم  ماقرا  راگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  لتنیا  یتراجت  مان   GHz 3/1 شزادرپ تعرس   Core i3-2100 لدم  Socket 1155 وی یپ  یس  الاک :  مان 
اکیراتساک هدنزاس  روشک 

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

عیانص هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   XVISION یتراجت مان   XL2220AIH لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا  یاهنیشام 

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

سیدرپ هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GP350-IPC لدم  W 350 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
زبس هرایس  تعنص 

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

کدف هظفاح  زادرپ  هشارت  هدننک  هضرع  عجرم   FDK یتراجت مان   U-DIMM لدم  8GB تیفرظ ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   DDR4 هنایار مر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
عجرم یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   HPE 240GB SATA 6G Mixed Use M.2 2280 SSD لدم رورس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

GB 240 تیفرظ شورس  یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/12 زاین :  خیرات 
انیت هدننک  هضرع  عجرم   COUSO هدنزاس عجرم   GPLUS یتراجت مان  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   GKM-J70WT لدم هنایار  سوم  دروبیک و  تس  الاک :  مان 

راهباچ دازآ  هقطنم  سراپ  هارمه 
هبعج 1 دادعت : 

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

 ، لمح یاه  هنیزه  باستحا  اب  ناتسزوخ  ناتسا  ماد  روما  ینابیتشپ  لک  هرادا  لحم  رد  ربتعم  یتناراگ  تسویپ و  تسیل  ساسا  رب  الاک  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  هرامش 09375646082  هب  یناضمر  یاقآ  اب  الاک  دات  تهج  ًانمض  .دشابیم  همیب و ... 

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

33331009-061  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

کاینومآ5985666 زاگ  روسرپمک  نغور  ندرک  کنخ  دربراک   shell and tube یترارح هحفص 76)لدبم  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایار5986064 هیذغت  عبنم  یتناراگ -  اب  هارمه  لماک  هنایار  هاگتسد  کی  هحفص 76)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5986972( هکش چوس  زاس و  هریخذ  رورس ،  ) تازیهجت بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
یشزومآ زکرم  یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  هب  طوبرم 

هحفص 15) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5986809 لیاف  اب  قباطم  ناجریس  هاگدورف  لرتنک  سسکا  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 50) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5985942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگنهامه ههام / کی  هیوست  / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  تسا / هباشم  دک  ناریا  / UPS یارب رپمآ  تلو 42  یرتاب 12 ددع  16 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینابرق  07731372139

1101093035000675 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم نیپیلیف  هدنزاس  روشک   APC یتراجت مان  رورس  قاتا  هداد و  زکارم  دربراک   SYA12K16I لدم  KVA 12 ناوت یلخاد  یرتاب  هارمه  هب  نیالنآ   UPS الاک :  مان 
ورین نارمع  امیپ  هدننک  هضرع 

هاگتسد 16 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه 07731372139 ههام / کی  هیوست  / هدنشورف اب  لمح  هنیزه  تسا / هباشم  دک  ناریا  / UPS یارب رپمآ  تلو 42  یرتاب 12 ددع  16 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینابرق

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UPSUPS یارب   یارب رپمآ   رپمآ   4242 تلو   تلو 1212 یرتاب   یرتاب ددع   ددع 1616 ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5986095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

باهذ لپرس  هاگنامرد  تهج  هنایار  یزکرم  رورس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090145000018 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
- ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  یتساوخرد  کرادم  ریاس  روتکاف و  شیپ  امتح  - ددرگ تیاعر  امازلا  یمازلا  ینف  طیارش  - دشاب یم  تسویپ  تاصخشم  - 

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

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

دهاوخن دات  امش  باوج  یتساوخرد  کرادم  یراذگراب  مدع  ینف و  طیارش  تیاعر  مدع  تروص  رد  - تسا هدش  یراذگرب  لماک  تروص  هب  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش

 ، نامرد تیریدم  ناناوجون - ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  یوربور  نمهب  هار 22  هس  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6715664546 یتسپ :  دک 

38212715-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38212712-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگنامرد هاگنامرد تهج   تهج هنایار   هنایار یزکرم   یزکرم رورس   رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5986301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سابعردنب قرب  یورین  دیلوت  تکرش  رورس  تازیهجت  هنایار و  دیرخ  مالعتسا  دیدجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001441000018 زاین :  هرامش 

سابع ردنب  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم یمامت  داهنشیپ  لاسرا  ماگنه  رد  .دامرف  تمیق  مالعا  تسویپ  ینف  تاصخشم  هب  هجوت  اب  افطل  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپ  زاجم  نابحاص  یاضما  رهم و  اب  دانسا  یمامت  هارمه  هب  یمومع  طیارش  رد  هدش  تساوخرد 

دک تکرش ،  نامتخاس  تشهب - جرب  بنج  ادخان - لخن  هارراهچ  دنهس و  لصاف  دح  ینیمخ - ماما  راولب  سابعردنب –  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916854899 یتسپ : 

33669865-076  ، 33666584-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669856-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سابعردنب سابعردنب قرب   قرب یورین   یورین دیلوت   دیلوت تکرش   تکرش رورس   رورس تازیهجت   تازیهجت وو   هنایار   هنایار دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا دیدجت   دیدجت ناونع : : ناونع 105105

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5986320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس صوصخم   870EVO لدم گنوسماس   SSD 4TB دراه ددع  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005701000302 زاین :  هرامش 

رهشوب ردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   ADATA TECHNOLOGY Co.LTD هدنزاس عجرم   ADATA یتراجت مان   SSD لدم  GB 240 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

رهشمرخ تراجت  لالب  یناگرزاب  یدیلوت 
ددع 1 دادعت : 

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

دشابیم راتخم  تاداهنشیپ  زا  مادک  ره  لوبق  ای  در  رد  اواف  نامزاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  هتشاد  ربتعم  یتناراگ  دیاب  الاک 

هطوبرم سانشراک  طسوت  الاک  تمالس  تست  لیوحت و  زا  دعب  هتفه  کی  تخادرپ 
لاوس 09173717883

7515988338 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ردنب  یرادرهش  یراولد  یلع  سیئر  هکلف  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33340571-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333333-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس صوصخم   صوصخم   870870 EVOEVO لدم   لدم گنوسماس   گنوسماس   SSD 4TBSSD 4TB دراه   دراه ددع   ددع   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106
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یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5986460 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G10 یاهرورس یارب   SSD دراه دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000447 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیرتام تراجت  هعسوت و  هدننک  هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   WT70 /32GB /3*128GB SSD+1TB لدم  note book هارمه هنایار  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایلام رارف  اب  هزرابم  یسرزاب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5986489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1.8TB 10K تسا زاین  دروم   HPE MODEL : EG001800JWJNR دراه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101098454000007 زاین :  هرامش 

یتایلام رارف  اب  هزرابم  یسرزاب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایار زبس  هناماس  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  یروهمج  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   GB 900 تیفرظ  10k SAS رورس کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1944844913 یتسپ :  دک  کالپ 31 ،  یروس  تجح  دیهش  نابایخ  ناوتسار  ربکا  دیهش  نابایخ  سورد  نارادساپ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27662307-021  ، 27662207-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22771889-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

G10G10 یاهرورس   یاهرورس یارب   یارب   SSDSSD  دراه دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 107107

رورس رورس کسید   کسید دراه   دراه ناونع : : ناونع 108108
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مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5986836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یبناج  تازیهجت  اب  هنایار  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005429000014 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   DL380 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک 09183429925 تسویپ  لیاف  تاحیضوت  تاصخشم و  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931831447 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  سردم -  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33380437-084  ، 33331610-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330006-084 :: 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 هلحرمکی  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

هناماس 2001003012000032  - 1401/75/32 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16  ات   - 1401/09/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایسآ  :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5986917 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10:30   - 1401/09/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس هاگتسد  دیرخ 40  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هزوح هبتر 4   - main frame ریغ یا  هنایار  هئارا  دیلوت و  هزوح  رد  ود  ای  کی  هبتر  یتارباخم - یا و  هنایار  یاه  هداد  کبش  هزوح  رد  ای 2  کی  هبتر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاعالطا لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما 

نفلت 888804379-88 قشمد پ 17  یبونج خ  نیطسلف  زرواشک خ  راولب  نارهت  نامزاس  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب :  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir www.iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

5985942UPS یارب رپمآ  تلو 42  یرتاب 12 ددع  هحفص 78)16 رورس  ( رورس

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

هنایار5986064 هیذغت  عبنم  یتناراگ -  اب  هارمه  لماک  هنایار  هاگتسد  کی  هحفص 76)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یبناج   یبناج تازیهجت   تازیهجت اباب   هنایار   هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 109109

رورس رورس هاگتسد   هاگتسد   4040 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هاگنامرد5986095 تهج  هنایار  یزکرم  رورس  هحفص 78)دیرخ  رورس  ( رورس

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

سابعردنب5986301 قرب  یورین  دیلوت  تکرش  رورس  تازیهجت  هنایار و  دیرخ  مالعتسا  هحفص 78)دیدجت  رورس  ( رورس

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

رورس5986320 صوصخم   870EVO لدم گنوسماس   SSD 4TB دراه ددع  هحفص 78)دیرخ 2  رورس  ( رورس

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

5986460G10 یاهرورس یارب   SSD دراه هحفص 78)دیرخ  رورس  ( رورس

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

رورس5986489 کسید  هحفص 78)دراه  رورس  ( رورس

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

5986608Exchange رورس لیمیا  یزاس  هچراپکی  دیدج و  هخسن  تیدپآ  ماجنا  هحفص 16)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاقلعتم5986629 هیلک  هارمه  هب  هتسبرادم  هحفص 59)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هنایار5986704 رورس  هعطق  لوژام  رژراش  - کار  هحفص 27)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5986836 تسیل  قبط  یبناج  تازیهجت  اب  هنایار  هحفص 78)رورس  رورس  ( رورس

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

رورس5986917 هاگتسد  هحفص 78)دیرخ 40  رورس  ( رورس

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

5986972( هکش چوس  زاس و  هریخذ  رورس ،  ) تازیهجت بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
یشزومآ زکرم  یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  هب  طوبرم 

هحفص 15) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5985716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش قبط  یراذگراب  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  لیقثرج / راشف  روسنس   / P/F FAVELLE FAVCO PEDESTAL CRANE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101001034004800 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

انب ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SENNEBOGEN هدنزاس عجرم   643M لدم لیقثرج  کیلوردیه  نغور  رتلیف   G1/2 راشف روسنس  الاک :  مان 
نایرآ

ددع 2 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگراب  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لاسرا  هنیزه 

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

83768073-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیقثرج لیقثرج راشف   راشف روسنس   روسنس  /  / P/F FAVELLE FAVCO PEDESTAL CRANEP/F FAVELLE FAVCO PEDESTAL CRANE 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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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسرل یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: 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 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

5985989 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرهچ صیخشت 2000  بایغ  روضح و  تعاس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001255000045 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

فیرش متسیس  دیپس  یروانف 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/09 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهنفلت 066.33226790 هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  .دشاب  یم  یتسویپ  کرادم  رد  دیرخ  حرش   . هباشم الاک  دیرخ  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  ییاضر  یداه  یاقآ  یلخاد 102  و33226717 

6817773644 یتسپ :  دک  کالپ 53 ،  جح -  رولب  یادتبا  نمهب -  نادیم 22  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33226790-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33207758-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لیقثرج5985716 راشف  روسنس   / P/F FAVELLE FAVCO PEDESTAL CRANE(84 هحفص روسنس  ( روسنس

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

هرهچ5985989 صیخشت 2000  بایغ  روضح و  تعاس  هحفص 84)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

5986727esser کرام بایزاگ  هحفص 23)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5986997F&G متسیس هحفص 23)روسنس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرهچ هرهچ   2 0002000 صیخشت   صیخشت بایغ   بایغ وو   روضح   روضح تعاس   تعاس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/09/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5986300 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000585 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  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 : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

داپ رذآ  تعنص  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   24TT-L-2960 لدم هکبش  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تمیق  هئارا  یلیمکت  تاحیضوت  ینف  تاصخشم  یانبم  رب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32142685-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/46 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتات 1401/9/8هرامش خیرات 1401/9/1  زا   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ea.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5986331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وفاک بصن  یتارباخم  تازیهجت  چیئوس و  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایار5985931 هکبش  اتید  هحفص 27)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

هکبش هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 113113

وفاک وفاک بصن   بصن یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت وو   چیئوس   چیئوس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 1141 14

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

تروپ5985960 رتیلپسا 4  ردنتسکا  وئدیو  هحفص 27)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5986081Pulsation sensor ALSTOM Code ددع کی  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 6)نیمات ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5986173 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یتسویپ  کرادم  قبط  وکسیس   POE تروپ هحفص 27)چیئوس 24  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش5986300 هحفص 86)چوس  چیئوس  ( چیئوس

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

وفاک5986331 بصن  یتارباخم  تازیهجت  چیئوس و  تازیهجت  یزادنا  هار  هحفص 86)بصن و  چیئوس  ( چیئوس

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

تروپ5986523 ود 28  هیال  تنرتا  هکبش  اتید  چیئوس  یتارباخم -  متسیس  اتید  هحفص 27)مدوم  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هنایار5986571 هکبش  اتید  هحفص 27)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

زاین5986847 دروم  تسویپ  مالعتسا  مرف  قباطم  الاک   - تسا هباشم  دک  ناریا  -network switch
.تسا

هحفص 27) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش5986300 هحفص 86)چوس  چیئوس  ( چیئوس

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

598659410G لژام ددع  وکسیس و 2  چوس  ددع  هحفص 27)2  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5986972( هکش چوس  زاس و  هریخذ  رورس ،  ) تازیهجت بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
یشزومآ زکرم  یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  هب  طوبرم 

هحفص 15) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5985867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  رکیپسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091863001263 زاین :  هرامش 

برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رهلک همطاف  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  سکوب  رکیپسا  یتراجت  مان   SF-300MP3A CTIVE لدم یتوص  متسیس  وگ  دنلب  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه هب  هعلاطم و  تقد  هب  ار  تسویپ  تاحفص  دیشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  هدش  رکذ  تاصخشم  اب  رظن  دم  یالاک  نیمات  هب  رداق  هکیتروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  لاطبا  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  دامن  یراذگراب  ءاضما و  رهم و  هدش  هتساوخ  کرادم 

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

83110000-083  ، 38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کدوک تیبرت  میلعت و  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5986897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب  ظفاحم  ددع  دادعت 9  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکاس 09194801200 یاقآ  یگنهامه 

1101095334000072 زاین :  هرامش 
کدوک تیبرت  میلعت و  یلم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

انروس هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   SEA001S لدم رتویپماک  یریوصت و  یتوص و  مزاول  هناخ  شش  یلاتیجید  قرب  ظفاحم  الاک :  مان 
ایسآ کینورتکلا  انروس  هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ  کینورتکلا 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416893741 یتسپ :  دک  کالپ 13 ،  تسرپرس  سابع  دیهش  رهمگرزب خ  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66956452-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66956452-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط رکیپسا   رکیپسا ناونع : : ناونع 115115

قرب قرب ظفاحم   ظفاحم ددع   ددع   99 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 1161 16
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5985867 حرش  قبط  هحفص 88)رکیپسا  توص  ( توص

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

598594951 ژاریت هب  نیبرود  تاعطق  ملق  هحفص 15)دیرخ 23  نیبرود  ( نیبرود

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

هنایار5986064 هیذغت  عبنم  یتناراگ -  اب  هارمه  لماک  هنایار  هاگتسد  کی  هحفص 76)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هتسب5986298 رادم  نیبرود  هحفص 59)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5986872 ( تسویپ تسیل  قبط  جنس (  تعرس  نیبرود  مزاول  تاعطق و  هحفص 41)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

قرب5986897 ظفاحم  ددع  هحفص 88)دادعت 9  توص  ( توص

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

جنس5986967 تعرس  نیبرود  یرطاب  هحفص 41)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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زیر ین  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   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5985703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیارک .دشاب  ولق  ود  امتح  ناریا و  دیلوت  یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد   . روتکاف الاک و  لوصو  زا  سپ  هتفه  کی  باسح  هیوست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  اب  لمح 

1101092731000007 زاین :  هرامش 
زیر ین  ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

ناهج شقن  بط  نونف  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  بط  نونف  یتراجت  مان   FT-M301 لدم یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
زیر ین  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات اب  لمح  هیارک  .دشاب  ولق  ود  امتح  ناریا و  دیلوت  یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد   . روتکاف الاک و  لوصو  زا  سپ  هتفه  کی  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدننک

7491676398 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  سراف -  جیلخ  نابایخ  تشدرز -  دیهشراولب  زیر - ین  زیر ،  ین  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53830380-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53828001-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارامیب هجلاعم  رد  یزرا  ییوج  هفرص  یانما  تایه   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401-09-53 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش خروم 1401/09/08  هبنشهس  زور  حبص  تعاس 8  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/09/10 هبنش  جنپ  زور  تعاس 19 

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

5985856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد دیلوت  تباث  یتایح  مئالع  گنیروتینام  هاگتسد  دادعت 500  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب همان  تنامض  تروص  هب  لایر  لداعم 9/500/000/000  هصقانم  رد  تکرش  همان  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیارک هیارک .دشاب   .دشاب ولق   ولق ودود   امتح   امتح وو   ناریا   ناریا دیلوت   دیلوت یکشزپ   یکشزپ روتینام   روتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد  . . روتکاف روتکاف وو   الاک   الاک لوصو   لوصو زازا   سپسپ   هتفه   هتفه کیکی   باسح   باسح هیوست   هیوست ناونع : : ناونع
هدننک هدننک نیمات   نیمات اباب   لمح   لمح

117117

گنیروتینام گنیروتینام هاگتسد   هاگتسد   500500 دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118
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نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5985866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوشیم هتفریذپ  هدش  هداد  تاحیضوت  ساسا  رب  الاک  هیلک  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  دشابیم  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099226000014 زاین :  هرامش 

نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تقیقح یچباتک  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  لدم 801  یزیمور  یرادا  یروتینام  ریز  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/09/08 زاین :  خیرات 

توتف اضر  یلع  هدننک  هضرع  عجرم  توتف  اضر  یتراجت  مان  نیگن  لدم   40x30 cm زیاس یزلف  سنج  کرحتم  ییاپ  ریز  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

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

یروتینام ریر   - نیگن کرحتم  ییاپ  ریز  دوشیم  هتفریذپ  هدش  هداد  تاحیضوت  ساسا  رب  الاک  هیلک  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  دشابیم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمالعا لدم  ساسا  رب  وکست 

1457813481 یتسپ :  دک  الپ ک6 ،  وگتسار  یعراز  دیهش  یلامش  شوخ  یدازا  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64015426-021  ، 64015000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66943093-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوشیم دوشیم هتفریذپ   هتفریذپ هدش   هدش هداد   هداد تاحیضوت   تاحیضوت ساسا   ساسا ربرب   الاک   الاک هیلک   هیلک تسیمازلا   تسیمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناونع : : ناونع 1191 19
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5986146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشمدکناریا  ، ددرگ هیهت  تسویپ  لیاف  لودج  تاصخشم  قباطم  ) یرازفا تخس  تازیهجت  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001423000158 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دازآ هقطنم  سراپ  هارمه  انیت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدلگ  عیانص  هدنزاس  عجرم   GPLUS یتراجت مان   GDM-245LN لدم  in 24 زیاس یرادا  روتینام  الاک :  مان 

راهباچ
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  05133158430 نفلت هرامشاب  فیرظ  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هبزاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یراذگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دشاب دشاب یمیم   هباشمدکناریا   هباشمدکناریا ،، ددرگ ددرگ هیهت   هیهت تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف لودج   لودج تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم )) یرازفا یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 120120

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  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 16 -  ات   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5986282 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  دک  ناریا   AOC B2XH چنیا روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101099226000015 زاین :  هرامش 

نیمات ینیشام  تامدخ  تیریدم و  رواشم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یهلا رکش  دیمح  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  سوسیا  هدنزاس  عجرم  سوسیا  یتراجت  مان   drw 24 d 5 mt لدم لانرتنیا  یرون  ویارد  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/09/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.لاسرا زا  دعب  هیوست 

.دشابیم یمازلا  یتناراگ 
.دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا 

1457813481 یتسپ :  دک  الپ ک6 ،  وگتسار  یعراز  دیهش  یلامش  شوخ  یدازا  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64015426-021  ، 64015000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66943093-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

AOC B2XHAOC B2XH  چنیا چنیا روتینام  2424   روتینام 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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نادابآ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5986440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  تاقلعتم  هیلک  اب  یرادا  هنایار  هاگتسدکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن تبث  تمیق  سپس  هعلاطم و  ار  طیارش  افطل 

1101094840000195 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

لاسام هنایار  نیگن  هدننک  هضرع  عجرم   CNR-SP03L لدم  LCD روتینام اب  یرادا  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

مرتحم هدننک  نیمات  مالس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دورد ساپس.دامن و  هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل 

.ددرگ یم  لاطبا  تمیق  تساوخرد  تروصنیاریغ  رد  دوش  یرازگراب  اضما و  رهم و  امتح  طیارش  لیاف 

6316856591 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53225231-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53231282-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دامن .دامن تبث   تبث تمیق   تمیق سپس   سپس وو   هعلاطم   هعلاطم ارار   طیارش   طیارش افطل   افطل تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم هیلک   هیلک اباب   یرادا   یرادا هنایار   هنایار هاگتسدکی   هاگتسدکی ناونع : : ناونع 122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سبط ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5986522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش مالعا  یاهدک  ناریا  قبط  یکشزپ  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092076000070 زاین :  هرامش 

سبط ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Check Me Lite یکشزپ بلق  راون  نوخ و  نژیسکا  نوخ و  راشف  یریگ  هزادنا  یتایح  مئالع  یندیشوپ  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

ایدم نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  ایدم  نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
یتراجت مان  دقاف   Checkme Pro Doctor لدم یکشزپ  ندب  یامد  نوخ و  نژیسکا  نوخ و  راشف  یریگ  هزادنا  یتایح  مئالع  یندیشوپ  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

ایدم نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  ایدم  نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدنزاس  عجرم 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
ایدم نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ARMFIT PLUS لدم یکشزپ  بلق  راون  نوخ و  راشف  یندیشوپ  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

ایدم نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحا سدنهم  اب 09151540467  سامت  رتشیب  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9791654445 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  راولب  سبط - ناتسرهش  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32383440-056  ، 32383401-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32825192-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش مالعا   مالعا یاهدک   یاهدک ناریا   ناریا قبط   قبط یکشزپ   یکشزپ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 123123

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

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

زا 103 ھحفص 96 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2gsaa2qrn9b3e?user=37505&ntc=5986522
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5986522?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5986845 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- روتینام عون   - LED هنیمز سپ  رون   - lPS لنپ عون  - چنیا -  زیاس 24   GDM-245LN لدم سالپ  یج  روتینام  هاگتسد   41 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکشم گنر  تام -  شیامن -  یمومع -  یربراک  یرادا 

1101001022001753 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  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 41 دادعت : 

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

دنیامن یراذگ  تمیق  دک  ناریا  نیا  اب  مدنمشهاوخ  ناریدلگ  هام  یتناراک 24  اب  - -- چنیا  زیاس 24   GDM-245LN لدم سالپ  یج  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرگ هلعف   09122190599 ریگب 88466034 - سامت  هرامش  نیااب   2232200a03310002

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

88466034-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  یتموکح  تاریزعت  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 14 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5986851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GDM225JN سالپ یج  روتینام  هاگتسد  دادعت 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004309000026 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتموکح  تاریزعت  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سراپ شیوپ  هداد  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225JN لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/13 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9195937567 یتسپ :  دک  یردنکسا ،  دجسم  یوربور   - 31 ینرق شبن  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37248102-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37244488-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا یرادا روتینام - - روتینام عون   عون  -  - LEDLED  هنیمز هنیمز سپسپ   رون   رون  -  - lPSlPS لنپ   لنپ عون   عون -- چنیا -  -  چنیا زیاس  2424   زیاس   GDM-245LNGDM-245LN  لدم لدم سالپ   سالپ یجیج   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   4141 ناونع : : ناونع
یکشم یکشم گنر   گنر تام -  -  تام شیامن -  -  شیامن یمومع -  -  یمومع یربراک   یربراک

124124

GDM225JNGDM225JN  سالپ سالپ یجیج   روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   22 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 125125

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

دیلوت5985703 یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد   . روتکاف الاک و  لوصو  زا  سپ  هتفه  کی  باسح  هیوست 
هدننک نیمات  اب  لمح  هیارک  .دشاب  ولق  ود  امتح  ناریا و 

هحفص 90) روتینام  ( روتینام

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

گنیروتینام5985856 هاگتسد  دادعت 500  هحفص 90)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

هدش5985866 هداد  تاحیضوت  ساسا  رب  الاک  هیلک  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  دشابیم  هباشم  الاک  دک 
دوشیم هتفریذپ 

هحفص 90) روتینام  ( روتینام

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

هنایار5986064 هیذغت  عبنم  یتناراگ -  اب  هارمه  لماک  هنایار  هاگتسد  کی  هحفص 76)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

گنیروتینام5986103 متسیس  هحفص 19)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هیهت5986146 تسویپ  لیاف  لودج  تاصخشم  قباطم  ) یرازفا تخس  تازیهجت  دیرخ  مالعتسا 
( دشاب یم  هباشمدکناریا  ، ددرگ

هحفص 90) روتینام  ( روتینام

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

هکبش5986176 کر  دروبیک  روتینام  هحفص 27)تس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5986260( ارمکروسسورپوده + روتینام ) یپوکساراپال ریوصت  هحفص 15)متسیس  نیبرود  ( نیبرود

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

5986282AOC B2XH چنیا هحفص 90)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

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

ار5986440 طیارش  افطل  تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  تاقلعتم  هیلک  اب  یرادا  هنایار  هاگتسدکی 
.دامن تبث  تمیق  سپس  هعلاطم و 

هحفص 90) روتینام  ( روتینام

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

هدش5986522 مالعا  یاهدک  ناریا  قبط  یکشزپ  تازیهجت  هحفص 90)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

رون5986845  - lPS لنپ عون  - چنیا -  زیاس 24   GDM-245LN لدم سالپ  یج  روتینام  هاگتسد   41
یکشم گنر  تام -  شیامن -  یمومع -  یربراک  یرادا  روتینام - عون   - LED هنیمز سپ 

هحفص 90) روتینام  ( روتینام

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

5986851GDM225JN سالپ یج  روتینام  هاگتسد  هحفص 90)دادعت 2  روتینام  ( روتینام
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

ربتعم5985715 یتناراگ  اب   7L552T9A لدم نوتیارب  هتسبرادم  هحفص 41)نیبورد  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسویپ5986001 حرش  هب  تاقلعتم  هارمه  هب  هتسب  رادم  هحفص 59)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

بعش5986368 هتسبرادم  یاهنیبرودزا  یرادهگنو  سیورس  ، هحفص 59)ینابیتشپ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم5986629 هیلک  هارمه  هب  هتسبرادم  هحفص 59)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  " " 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

یدرف5985809 تظافح  تازیهجت  دیرخ  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
ییایمیش یاه  یگدولآ  اب  هلباقم 

هحفص 9) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  " " 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

رلرتنک5986395 نفورکیم و  نیبرود و  اب  هارمه  سنارفنک  وئدیو  هحفص 15)هاگتسد  نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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رتخدلپ ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: 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 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

5985692 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ یرتسب  هگربرازه  95500 هگرب دادعت   His متسیس رد  یراذگراب  اه -  گرب  مامت  نکسا  یکشزپکرادم  یکینورتکلا  ویشرا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ همیمض  تایلامو  همیمض  روتکاف 

1201091527000008 زاین :  هرامش 
رتخدلپ هر  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

دشاب یم  هدنرب  هدهع  رب  یرورض  یاهزاین  باهذو و  بایا  نکسا  هاگتسد  اه (  هنیزه  هیلک  - 
لوئسم 09161594384 سامت  هرامش 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
1 95,500 دادعت : 

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

هطوبرم سانشراک  دات  زا  سپ  ههام  کی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6891973117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ناتسرامیبانیس  نبا  نابایخ  یاهتنا  نایجیسب  یوک  ماما  نابایخ  رتخدلپ ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32228196-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32228225-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

HisHis متسیس   متسیس ردرد   یراذگراب   یراذگراب اهاه -  -  گرب   گرب مامت   مامت نکسا   نکسا یکشزپ   یکشزپ کرادم   کرادم یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ ناونع : : ناونع 126126
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هاشنامرک ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا   :: 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   - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5986750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخادرپ نوخ  لاقتنا  رازفا  مرن  راگزاس  ناگیار  لاسرا  ناریا  تخاس  یتناراگون   usb لاصتا 3kg ات 0.1gr تقد لاتیجید  وزارتود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لیوحت زا  یراک  زور  نیلوسم 10  دات  اب 

1201003246000002 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یریگ هزادنا  تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  2 دادعت : 

1401/09/14 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715663634 یتسپ :  دک  نوخ ،  لاقتنا  یزکرم  نامتخاس  یدهلا  تنب  راولب  یتشهب  دیهش  راولب  - هاشننامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38238829-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38239285-083 :: 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

5985692His متسیس رد  یراذگراب  اه -  گرب  مامت  نکسا  یکشزپ  کرادم  یکینورتکلا  هحفص 99)ویشرآ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

ناوخ5985792 کالپ  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  لماک  هناماس  هس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 11)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

سوریو5985813 یتنآ  یتینما  رازفا  مرن  یناسر  زورب  شزومآ و  ینابیتشپ  یرادهگن ،  بصن ، دیرخ ،
دوخ یاه  هنایار  هکبش و  تینما  نیمات  تهج 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا5985843 یروانف  تینما  تارباخم و  هکبش ، یرازفا ، تخس  یرازفا ، مرن  ینابیتشپ  یرادهگن و 
فاشتکا تیریدم  تاطابترا  و 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5986182corporate هخسن شیوداپ  سوریو  یتنآ  ینابیتشپ  هحفص 16)بصندیرخ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

مرن5986679 یاهلوژام  بصن  دی و  رخ  یا  هلحرم  ود  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
یرازفا مرن  یاه  تیلباق  لیمکت  ءاقترا و  تهج  یرازفا ،

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاتیجید5986750 هحفص 99)وزارت  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

لاتیجید لاتیجید وزارت   وزارت ناونع : : ناونع 127127
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تبث5986835 ناوخ  کالپ  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  لماک  هناماس  هس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، 
روتکژورپ هارمه  هب  تعرس  تافلخت  ددرت و 

هحفص 11) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( 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

هلاس5986048 جنپ  یتناراگ  لیوحت ، تست و  یزادنا  هار  بصن و  لقن  لمح و  زیهجت   ، نیمأت یراذگاو 
هاگدورف یریوصت  تراظن  متسیس  هلاس  هد  شورف  زا  سپ  تامدخ  ناگیار و 

هحفص 15) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5986738 تراظن  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لیمکت ،  هحفص 15)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5986972( هکش چوس  زاس و  هریخذ  رورس ،  ) تازیهجت بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
یشزومآ زکرم  یریوصت  تراظن  یاه  هناماس  هب  طوبرم 

هحفص 15) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5985994 تاصخشم  قبط  یقرب  هرکرک  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسهیهت و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 50) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/66 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  رثکادح   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

شنیرفآ  :: عبنم خیراتعبنم ات  رثکادح   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5986052 :: هرازه هرازه :: 1401/09/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دزمتسد حلاصم و  لماش   ) کیفارت لرتنک  یریوصت و  شیاپ  نامتخاس  زیهجت  تخاس و  ییارجا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

رد یرادرهش  ناشاک -  یرادرهش  هجو  رد  یدقن  هدرپس  ای  ههام  هس  لقادح  رابتعا  اب  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 650.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  اهداهنشیپ  زا  کی  ره  لوبق  ای  در 

:: سردآ سردآ

8-03155440055 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

کیفارت لرتنک   :: 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

حلاصم5986052 لماش   ) کیفارت لرتنک  یریوصت و  شیاپ  نامتخاس  زیهجت  تخاس و  ییارجا  تایلمع 
( دزمتسد و 

هحفص 103) کیفارت  ( کیفارت لرتنک   لرتنک

(( دزمتسد دزمتسد وو   حلاصم   حلاصم لماش   لماش  ) ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک وو   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ نامتخاس   نامتخاس زیهجت   زیهجت وو   تخاس   تخاس ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 128128

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

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

زا 103 ھحفص 103 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/eu6c86ytel5ax?user=37505&ntc=5986052
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5986052?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net

	فهرست دسته بندی ها / کلیدواژه ها
	مناقصه های "اتوماسیون اداری" (تعداد 5 آگهی)
	مناقصه های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 3 آگهی)
	مناقصه های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 1 آگهی)
	مناقصه های "اینترنت و شبکه" (تعداد 7 آگهی)
	مناقصه های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	مناقصه های "تجهیزات راه" (تعداد 7 آگهی)
	مناقصه های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 1 آگهی)
	مناقصه های "دوربین مدار بسته" (تعداد 3 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون اداری" (تعداد 7 آگهی)
	استعلام های "اتوماسیون صنعتی" (تعداد 4 آگهی)
	استعلام های "اطفاء و اعلام حریق" (تعداد 6 آگهی)
	استعلام های "اینترنت و شبکه" (تعداد 23 آگهی)
	استعلام های "تابلو دیجیتال" (تعداد 0 آگهی)
	استعلام های "تجهیزات راه" (تعداد 18 آگهی)
	استعلام های "درب های اتوماتیک و سیستمهای کنترل تردد" (تعداد 13 آگهی)
	استعلام های "دوربین مدار بسته" (تعداد 16 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "access" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "wim" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "video wall" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "video projector" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "paging" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "nvr" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "led wall" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "its" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "dvr" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "cctv" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اعلام حریق" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ال ای دی وال" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "اکسس" (تعداد 4 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پلاک خوان" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پیجینگ" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "پهباد" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "تردد" (تعداد 11 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلفات" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ثبت تخلف" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حریق" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "خانه هوشمند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حفاظت پیرامونی" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "حفاظت الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دتکتور" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دزدگیر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دربهای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب های اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "درب شیشه ای اتوماتیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دوربین" (تعداد 17 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دیتا پروژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دیتا پرژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "دی وی آر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ذخیره ساز" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راه بند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "راهبند" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ساختمان هوشمند" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "رکوردر" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سرور" (تعداد 13 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور" (تعداد 4 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سنسور الکترونیک" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سوئیچ" (تعداد 9 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "سوییچ" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "صوت" (تعداد 7 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مانیتور" (تعداد 13 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مداربسته" (تعداد 4 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "مونیتور" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "میکروفن کنفرانس" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "میکروفون کنفرانس" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نرم افزار" (تعداد 8 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "نظارت تصویری" (تعداد 3 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئووال" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئو پروژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "ویدئو پرژکتور" (تعداد 0 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کرکره برقی" (تعداد 1 آگهی)
	آگهی های کلیدواژه "کنترل ترافیک" (تعداد 1 آگهی)

