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

( یهگآ دادعت 6  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 11  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 14

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

140 1140 1 رذآ   رذآ   2222 هبنش   هبنش هسهس   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   181هکس , 970 , 000181 , 970 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   372رالد ,880372 تاراما880, تاراما مهرد   104,230104,230مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   183,960هکس , 000183,960 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس265,300265,300رالد سیئوس کنارف   415,900415,900کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس ,119هکس 000 , 0001 19, 000 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع284,900284,900رالد ناتسبرع لایر   102لایر ,560102 ,560

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس ,89هکس 000 , 00089, 000 , وروی000 408وروی ,030408 ژورن030, ژورن نورک   39,40039,400نورک

رایع رایع   1818 یالط   16یالط ,952 , 00016 ,952 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ477,910477,910دنوپ نپاژ نینی   دصکی   285,230285,230دصکی

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
((3030))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 117117))

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

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

زا 118 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
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( یهگآ دادعت 15  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 26

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 31

( یهگآ دادعت 23  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 37

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

( یهگآ دادعت 13  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 48

( یهگآ دادعت 11  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 56

( یهگآ دادعت 9  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 62

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

( یهگآ دادعت 1  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 69

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

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

زا 118 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( یهگآ دادعت 17  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 74

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

( یهگآ دادعت 4  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

( یهگآ دادعت 2  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

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

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

( یهگآ دادعت 11  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( یهگآ دادعت 5  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

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

( یهگآ دادعت 14  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 95

( یهگآ دادعت 7  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 100

( یهگآ دادعت 4  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 104

( یهگآ دادعت 15  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

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

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 117

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

( یهگآ دادعت 4  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یداصتقا یلام و  تنواعم  اهتنواعم -   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096688000290 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:15هرامش تعاس :   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:15عبنم تعاس :   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042992 :: هرازه هرازه :: 1401/10/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زا ار  زاریش  یرادرهش  فلتخم  ریاود  یا  هنایار  تازیهجت  اههاگتسد و  زا  ینابیتشپ  یرادهگن و  ریمعت ، سیورس ، تایلمع  دراد  رظن  رد  زاریش  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
طیارش تیاعر  اب  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش  ات  ددرگ  یم  مالعا  ریز  حرش  هب  بتارم  اذل  .دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  یاه  تکرش  هب  هصقانم  یرازگرب  قیرط 

.دنراد  مالعا  روظنم و  ار  دوخ  تاداهنشیپ 
زاریش  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

یا  هنایار  تازیهجت  اه و  هاگتسد  زا  ینابیتشپ  یرادهگن و  ریمعت ، سیورس ، تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
زاریش  یرادرهش  رئاود  یا  هنایار  تازیهجت  اه و  هاگتسد  ینابیتشپ  یزاس  هچراپکی 

101,831,112,000 یلام :  دروآرب 

لایر   5,200,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مان هب  یکناب  ربتعم  همان  تنامض  تروصب  لایر ) نویلیم  تسیود  درایلیم و  جنپ  لایر (  هصقانم 5/200/000/000  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  نیمضت :  تاحیضوت 

اب تشدلارصق  هبعش  رهش  کناب  هدرپس  باسح  هب  یدقن  یزیراو  شیف  ای  411364877455 و  یداصتقا : دک  14002091671 و  یلم : هسانش  اب  زاریش  یرادرهش 
عجرم 101336  دک  اب  زاریش  یرادرهش  مان  هب  باسح 100805504742  هرامش 

14:15 تعاس : 1402/01/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کراپ کی و  هقطنم  یرادرهش  نیبام  نامتخاس  نیربدلخ ، هار  راهچ  یتشهب ، دیهش  راولب  زاریش ،  ، 7136618947 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
زاریش یرادرهش  اواف  نامزاس  نیربدلخ ،

:: 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

فلتخم فلتخم ریاود   ریاود یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت وو   اههاگتسد   اههاگتسد زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت ، ، ریمعت سیورس ، ، سیورس هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 118 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/172
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gn5872h7e6afx?user=37505&ntc=6042992
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6042992?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

2001000060000186 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/10/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043195 :: هرازه هرازه :: 1401/10/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهناتسرامیب و یارب  دیپس ) هناماس   ) بو رتسب  رب  یناتسرامیب  تاعالطا  تیریدم  هناماس  یاه  متسیس  ریز  ینابیتشپ  هعسوت و  دیلوت ،  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کی )  هرامش  تسویپ  حرش  هب  ) تاعالطا یروانف  تیریدم  لحم  رد  اهناتسرهش  دهشم و  هاگشناد  هعبات  یاههاگنامرد 

دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
دیپس  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  تامدخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

12,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/11/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

حرش هب   ) هاگشناد تاعالطا  یروانف  رامآ و  تیریدم  دهشم ،  اضر ع  ماما  ناتسرامیب   ، 9177899191 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
 ( تسویپ

:: 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

تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

ناتسدرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093733000060 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043828 :: هرازه هرازه :: 1401/10/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسدرک  زکرم  یزاس  نما  تخاس و  ریز  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روانف  هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناتسدرک زکرم  یزاس  نما  تخاس و  ریز  تازیهجت  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,250,000,000 نیمضت :  غلبم 

تسا .  یمازلا  ناگدننک  تکرش  یارب   MAIN FRAME ریغ یاه  هنایار  هئارا  هتشر و  رد  هبتر 5  ندوب  اراد  نیمضت :  تاحیضوت 
16:00 تعاس : 1402/01/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هعسوت و تنواعم  هرامش 2  نامتخاس  امیسوادص  مج -  ماج  نابایخ  رصعیلو -  نابایخ   ، 1999713113 یتسپ :  دک  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ینف یالاک  دیرخ  روما  هناسر  یروانف 

:: 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

دیپس دیپس یرازفا   یرازفا مرن   مرن هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 22

زکرم زکرم یزاس   یزاس نما   نما وو   تخاس   تخاس ریز   ریز تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 118 ھحفص 6 
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093733000047 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043850 :: هرازه هرازه :: 1401/10/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یربیاس  یاهدادخر  هب  یگدیسر  تادیدهت و   ، گال لیلحت  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روانف  هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یربیاس یاهدادخر  هب  یگدیسر  تادیدهت و   ، گال لیلحت  تازیهجت  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

08:00 تعاس : 1402/01/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 2 نامتخاس  امیس ، ادص و  نامزاس  مج ، ماج  نابایخ  رصعیلو ، نابایخ  نارهت ، سردآ   ، 1999713113 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تاصقانم نویسیمک  هناخریبد  .ینف  یالاک  دیرخ  روما  هناسر ، یروانف  هعسوت و  تنواعم 

:: 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

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

یلام ینف و  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/09/22  زا   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپات   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044002 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راذگاو طیارش  دجاو  رواشم  هب  ناوخارف  دانسا  رد  جردنم  حرش  هب  ( QCBS تمیق تیفیک و  شور  ساسارب  ار  نم  ناهفصا  یعامتجا  هکبش  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دنیامن لیوحت  تسارح  دحاو  ناهفصا  یرادرهش  اواف  نامزاس  هدیپس  تسب  نب  یادتبا  هناخ  هنیئآ  راولب  ناهفصا ،  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: isfahan.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مرن6043958  - هجرد زنل 90  اب  تاو  ییانشور 140  روتکژورپ  جنس -  تعرس  یاه  نیبرود  بصن  هیهت و 
هاگشناد تکناک  هورگ  عیمجت  رازفا 

هحفص 14) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یربیاس یربیاس یاهدادخر   یاهدادخر هبهب   یگدیسر   یگدیسر وو   تادیدهت   تادیدهت  ، ، گالگال لیلحت   لیلحت تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 44

یعامتجا یعامتجا هکبش   هکبش تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 118 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/20تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

0131320080440001DT2 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج گنهرف   :: عبنم مودعبنم تبون  ناوخارف  یهگآ  جرد  خیرات  زا  زور  تدم 14  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

... WELL HEAD CONTROL PANEL5000PSI نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 11.650.924.000  هناماس 2001092288000969 -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

 - مان 88969737 85193768 تبث  رتفد  سامت 02141934  زکرم   :: نفلت نفلت
06134123911

setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون  دیدمت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

22-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم تعاسات 16عبنم  - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

لایر  نیمضت 5/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 500/000  دیرخ  غلبم 

هتبر تیحالص و  زارحا  ربتعم  یهاوگ  هئارا  ای  تاعالطا و  یروانف  تاطابترا و  هتشر  لقادح 5  ای  تازیهجت  تاسیسات و  لقادح 5  ای  یربارت  هار و  ای 5  ورین  لقادح 5 
ینابیتشپ تامدخ  هتشر  هبتر 2  لقادح  ای  یتعنص  نویاموتا  یاه  متسیس  هتشر 3  لقادح  هب  طوبرم  یکیتامروفنا  یاه  تکرش  یدنب 

نویسیمک هناخریبد  هقبط 8  هلال  یتاقبط  گنیکراپ  هلال  کراپ  یلامش  علض  یوربور  یمطاف ، رتکد  دیهش  نابایخ  نارهت ، : دانسا لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WELL HEAD CONTROL PANEL5000PSIWELL HEAD CONTROL PANEL5000PSI نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 66

ریذپ ریذپ همانرب   همانرب وو   دنمشوه   دنمشوه ییامنهار   ییامنهار یاه   یاه غارچ   غارچ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 118 ھحفص 8 
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مود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001097224000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود  هاگشیالاپ  کینورتکلا  تظافح  هناماس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

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

مود هاگشیالاپ  یبونج ، سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع ، ناتسرهش  رهشوب ، ناتسا   ، 7511893349 یتسپ :  دک  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

الاک تیریدم  ناریا -  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ZTP-9022801001-TR/B01 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15:00هرامش  - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا حبص   :: عبنم تعاس 15:00عبنم  - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042709 :: هرازه هرازه تعاس 9/30دکدک    - 1401/11/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ هقطنم  قیرح  یافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت رد  عقاو  ناریا  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  یالاک  تایلمع  هرادا  لیوحت : ناکم  لحم و 

هام  27 دادرارق :  تدم 
یزادنا هار  بصن و  تهج  هام  تازیهجت و 2  نیمأت  تهج  هام  الاک 3  لیوحت  راک  یارجا  تدم 

لایر دروارب 11.793.825.000 

هنیمز رد  تفن   AVL یزکرم هاگتسد  دحاو  عبانم  دنلب  تسرهف  رد  جردنم  یلخاد  ناگدنزاس  ناگدننک /  دیلوت  لایر -  نیمضت 589.691.250   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا رد  ..و  قیرح  افطا  ای  قیرح  نالعا  ای  یناشن  شتا  یاه  متسیس 

متشه هقبط  کالپ 188 - دنپس - نابایخ  هب  هدیسرن  ینرق - دبهپس  نابایخ  نارهت - سردآ : هب  تاصقانم  نویسیمک  لحم  شیاشگ   :: سردآ سردآ

61630178  - 61630441  - 61630818 :: نفلت :: setadiran.ir shana.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مود مود هاگشیالاپ   هاگشیالاپ کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 88

قیرح قیرح یافطا   یافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس 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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( امرفراک  ) هیولسع یژرنا  دنوامد  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

755-1/1-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاس 15عبنم ات   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم  رابنا  یاه  هلوس  هب  طوبرم   F&G متسیس یزادنا  هار  تست و  بصن ؛  نیمات ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هیولسع  رهشوب -  ناتسا  راک  یارجا  لحم 

هام راک 6  ماجنا  نامز  تدم 

لایر دانسا 500.000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دنوامد تکرش  پچ  تمس  ونیریش  هداج  رتمولیک 5  یمیشورتپ  هار  هس  یمیشورتپ  ود  زاف  سراپ  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب   :: سردآ سردآ
اه نامیپ  روما  هیولسع  یژرنا 

07737295558 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

وفسنارت ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1-143-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iran-transfo.com :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

kvm هاگتسد وکسیس -  چیئوس  هاگتسد  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  وفسنارت  ناریا  تکرش  .دشاب  یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه   :: 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

یزکرم یزکرم رابنا   رابنا یاه   یاه هلوس   هلوس هبهب   طوبرم   طوبرم   F&GF&G متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ؛  ؛  بصن نیمات ،  ،  نیمات ناونع : : ناونع 1010

kvmkvm  هاگتسد هاگتسد وکسیس -  -  وکسیس چیئوس   چیئوس هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6042260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش یرونربیف و  لباک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادمه ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tci.ir :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042272 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/10/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هنگنز رهش  ات  ریالم  یلم  هاگشناد  زا  یرون  ربیف  یشکلباک  یراذگ و  هلول  میمرت ،  ینزرایش ،  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش وو   یرونربیف   یرونربیف لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

یرون یرون ربیف   ربیف یشکلباک   یشکلباک وو   یراذگ   یراذگ هلول   هلول میمرت ،  ،  میمرت ینزرایش ،  ،  ینزرایش یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1313

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

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

2001003454000017 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043824 :: هرازه هرازه :: 1401/10/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزار هاگشناد  یمیش  هدکشناد  هکبش  تازیهجت  یزادنا  هار  یصصخت و  شزومآ  یکیزیف ، یزاس  هدایپ  بصن ، دیرخ ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ  دانسا  قباطم  هاشنامرک 

یزار  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یمیش هدکشناد  هکبش  تازیهجت  یزادنا  هار  یصصخت و  شزومآ  یکیزیف ، یزاس  هدایپ  بصن ، دیرخ ، یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

تسویپ  دانسا  قباطم  هاشنامرک  یزار  هاگشناد 
21,460,400,000 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,080,000,000 نیمضت :  غلبم 

15:00 تعاس : 1401/12/28 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یزار هاگشناد  ناتسبقاط  سیدرپ  هژیل ، هخرس  هاشنامرک ،  ، 6714414971 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001070000039 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/29هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iets.mporg.ir :: عبنم :: 1401/10/13عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043954 :: هرازه هرازه :: 1401/10/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروشک ینف  هداد  هکبش  حرط  یارجا  رب  تراظن  رد  یصصخت  هرواشم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هام   24 راک :  ماجنا  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  هبتر 2  لقادح  ای  یزیر  همانرب  یحارط و  شیارگ  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  کیتامروفنا  یاه  حرط  رب  تراظن  رب  هرواشم  هتشر 

یمسای نابایخ  کنو -  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   یصصخت   یصصخت شزومآ   شزومآ یکیزیف ، ، یکیزیف یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ بصن ، ، بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 1414

یروشک یروشک ینف   ینف هداد   هداد هکبش   هکبش حرط   حرط یارجا   یارجا ربرب   تراظن   تراظن ردرد   یصصخت   یصصخت هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع 1515

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

rrk.ir :: عبنم :: 1401/10/11عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا یرادرهش  هداد  زکرم  یاه  چوس  یزادنا  هار  نیمات و  یحارط ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 2.000.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تسارح دحاو  ناهفصا  یرادرهش  اواف  نامزاس  هدیپس  تسب  نب  یادتبا  هناخ ،  هنیئآ  راولب  ناهفصا   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: isfahan.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هژیو هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001326000051 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044105 :: هرازه هرازه :: 1401/10/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هر )  ) ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا  هژیو  هقطنم  ناتسزوخ -  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   it هزوح رد  تاعطق  تازیهجت ،  تامدخ ،  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینیمخ  ماما  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

( هر  ) ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,150,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09:00 تعاس : 1402/01/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامتخاس (- هر  ) ینیمخ ماما  ردنب  یداصتقا  هژیو  هقطنم  ناتسزوخ -   ، 6355153673 یتسپ :  دک  هر ، )  ینیمخ (  ماما  ردنب  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
مراهچ هقبط  یزکرم - 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تازیهجت6042708 یطابترا و  تخاسریز  داجیا  یارب  یزادنا  هار  میسیب و  کنیل  لکد و  بصن  دیرخ و 
یریوصت تراظن 

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زکرم6043828 یزاس  نما  تخاس و  ریز  تازیهجت  هحفص 5)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هداد هداد زکرم   زکرم یاه   یاه چوس   چوس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   نیمات   نیمات یحارط ،  ،  یحارط ناونع : : ناونع 1616

itit هزوح   هزوح ردرد   تاعطق   تاعطق تازیهجت ،  ،  تازیهجت تامدخ ،  ،  تامدخ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1717

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

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

زا 118 ھحفص 13 
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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

یربیاس6043850 یاهدادخر  هب  یگدیسر  تادیدهت و   ، گال لیلحت  تازیهجت  هحفص 5)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ریذپ6043894 همانرب  دنمشوه و  ییامنهار  یاه  غارچ  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  هحفص 8)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشدزیا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/9/22   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لامش تضهن   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042223 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/10/14 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  یاهریگتعرس  هدایپ و  رباع  طوطخ  یلصا و  نابایخ  یلوط  یشک  طخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 7.888.388.066 

تراجت کناب  هرامش 77445  باسح  هب  دقن  هجو  اب  لایر  غلبم 400.000.000  هب  یکناب  همان  تنامض  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

44534068 - 44536000 :: 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

ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005674000183 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6043292 :: هرازه هرازه :: 1401/10/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مرگ  گنر  اب  رهش  حطس  رباعم  یلوط  یشک  طخ  یارجاو  حلاصم  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

مرگ گنر  اب  رهش  حطس  رباعم  یلوط  یشک  طخ  یارجاو  حلاصم  هیهت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   477,145,000 نیمضت :  غلبم 

11:30 تعاس : 1402/01/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

اه 034-41325077 دادرارق  دحاو  مود  هقبط  یزکرم  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس   ، 7814757331 یتسپ :  دک  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس یاهریگتعرس   یاهریگتعرس وو   هدایپ   هدایپ رباع   رباع طوطخ   طوطخ وو   یلصا   یلصا نابایخ   نابایخ یلوط   یلوط یشک   یشک طخطخ   یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1818

مرگ مرگ گنر   گنر اباب   رهش   رهش حطس   حطس رباعم   رباعم یلوط   یلوط یشک   یشک طخطخ   یارجاو   یارجاو حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 118 ھحفص 14 
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رهشدزیا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092903000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:00هرامش تعاس :   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043809 :: هرازه هرازه :: 1401/10/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  یاه  ریگ  تعرس  هدایپ و  رباع  طوطخ  یلصا و  نابایخ  یلوط  یشک  طخ  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناردنزام  ناتسا  رهشدزیا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رهش حطس  یاه  ریگ  تعرس  هدایپ و  رباع  طوطخ  یلصا و  نابایخ  یلوط  یشک  طخ  هژورپ  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   400,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/10/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسلگ 67 رهشدزیا   ، 4641338581 یتسپ :  دک  رون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/9/15   - 1401/09/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رگراک راک و   :: عبنم :: 1401/10/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043958 :: هرازه هرازه تعاس 14:30دکدک   سار   - 1401/10/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  رهش  زا  هطقن  هس  رد  جنس  تعرس  یاه  نیبرود  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلماعم :  تاصخشم  عون و 

نیل  ششوپ 2  ریوصت و  شزادرپ  یژولونکت  اب  فیرش  یتعنص  هاگشناد  جنس  تعرس  نیبرود 
نیل  ششوپ 3  ریوصت و  شزادرپ  یژولونکت  اب  فیرش  یتعنص  هاگشناد  جنس  تعرس  نیبرود 

تسویپ  هشقن  قباطم  نویسادنف  هارمه  هب  ییانشور  لکد  اب  رد 6  رتم  رادوزاب 6  جنس  تعرس  لکد 
ویدار 5   QRT یرادرهش اب  طابترا  تهج 
هجرد زنل 90  اب  تاو  ییانشور 140  روتکژورپ 

زاف رلرتنک  رپمآ ،   Meanwell تروپ ، اب   POE 15 اویش یموجن  تعاس  هدنمد -  هدنکم  هیوهت  نف -  چوس -  لماش  تازیهجت  سکاب   Mbps100/ 1000HRUI
یلخاد یرتاب  هارمه  لدم  تسام  سا  یپ  وی   W60078 هب رپمآ  تلو  تیفرظ 600  اب  هیذغت  عبنم  تاتسومرت -  یدورو - 

فیرش یتعنص  هاگشناد  تکناک  هورگ  عیمجت  رازفا  مرن 
لکد  رادقم 4  سیلپ -  تست  هنیزه 

لکد رادقم 4  یزادنا -  هار  بصن و 

.تسا راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس یاه   یاه ریگ   ریگ تعرس   تعرس وو   هدایپ   هدایپ رباع   رباع طوطخ   طوطخ وو   یلصا   یلصا نابایخ   نابایخ یلوط   یلوط یشک   یشک طخطخ   هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2020

هاگشناد هاگشناد تکناک   تکناک هورگ   هورگ عیمجت   عیمجت رازفا   رازفا مرن   مرن  - - هجرد هجرد   9090 زنل   زنل اباب   تاو   تاو   140140 ییانشور   ییانشور روتکژورپ   روتکژورپ جنس -  -  جنس تعرس   تعرس یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 118 ھحفص 15 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

یداصتقا یلام و  تنواعم  اهتنواعم -   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001096688000269 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:15هرامش تعاس :   - 1401/10/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:15عبنم تعاس :   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044114 :: هرازه هرازه :: 1401/10/21دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

عمتجم تخاس  هژورپ  یولوم ،  لپ  راولب و  ثادحا  یاه  هژورپ  هب  طوبرم  نمفاه  یشک  طخ  هاگتسد  تهج   v3800T اتابوک روتوم  هاگتسد  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسراف  ناملس  لپ  ضیرعت  ناوج و  هروظنم  دنچ  یگنهرف 
زاریش  یرادرهش  یداصتقا  یلام و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

یولوم  لپ  راولب و  ثادحا  هژورپ  نمفاه  یشک  طخ  هاگتسد  تهج   v3800 اتابوک روتوم  هاگتسد  کی  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
18,900,000,000 یلام :  دروآرب 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   945,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:15 تعاس : 1401/12/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناگدازآ هاگنامرد  بنج  تلود -  راولب  یادتبا  یبونج -  تلادع  راولب  زاریش -  ، 7167613134 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریذپ6043894 همانرب  دنمشوه و  ییامنهار  یاه  غارچ  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  هحفص 8)یارجا  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یاه یاه هژورپ   هژورپ هبهب   طوبرم   طوبرم نمفاه   نمفاه یشک   یشک طخطخ   هاگتسد   هاگتسد تهج   تهج   v3800Tv3800T اتابوک   اتابوک روتوم   روتوم هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
لپلپ وو   راولب   راولب ثادحا   ثادحا

2222
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دهشم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6042708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلامش  هنارک  هژورپ  تیریدم  یریوصت  تراظن  تازیهجت  یطابترا و  تخاسریز  داجیا  یارب  یزادنا  هار  میسیب و  کنیل  لکد و  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 14.538.500.000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 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

ناجنسفر ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092104000043 :: یهگآ یهگآ هرامش   09:00هرامش تعاس :   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043798 :: هرازه هرازه :: 1401/10/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 1401  - رورس قاتا  یزاس  دنمشوه  یاهروسنس  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنسفر  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

1401  - رورس قاتا  یزاس  دنمشوه  یاهروسنس  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   2,032,850,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/12/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناجنسفر یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  داتس  ع -)  ) یلع ماما  راولب  ناجنسفر -  ، 7717933777 یتسپ :  دک  ناجنسفر ،  رهش :  نامرک ،  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مرن6043958  - هجرد زنل 90  اب  تاو  ییانشور 140  روتکژورپ  جنس -  تعرس  یاه  نیبرود  بصن  هیهت و 
هاگشناد تکناک  هورگ  عیمجت  رازفا 

هحفص 14) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

مود6044054 هاگشیالاپ  کینورتکلا  تظافح  هحفص 8)هناماس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن تازیهجت   تازیهجت وو   یطابترا   یطابترا تخاسریز   تخاسریز داجیا   داجیا یارب   یارب یزادنا   یزادنا هار   هار وو   میسیب   میسیب کنیل   کنیل وو   لکد   لکد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2323

1401140 1  - - رورس رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه یاهروسنس   یاهروسنس وو   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مق یتیاده  ییوکن  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنیالک ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090857000277 زاین :  هرامش 

مق یناقرف  یتیاده  ییوکنینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تنیالک ینابیتشپ  لاس  لقادح 5  هقباس  دشاب 4- یم  تسویپ  مئامض   - دشاب مق  ناتسا  ییایفارغج  هدودحم  دشاب 2 - هتشاد  یفنص  ماظن  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد 

3715873355 یتسپ :  دک  یناقرف ،  یتیاده  یئوکن  ناتسرامیب  یناقلاط -  نابایخ  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118272-025  ، 37118254-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37211071-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنیالک تنیالک ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 2525
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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: 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   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042695 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( امیس ) تاعالطا تیریدم  یزاس  هچراپکی  هناماس  رازفا  مرن  دیلوت  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005345000085 زاین :  هرامش 

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هخسن 1 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاه  لیاف  قبط  رظن  دروم  رازفا  مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک لک ،  هرادا  هقبط 4  نارگاثیا  روما  دیهش و  داینب  یمیقم  دیهش  نامتخاس  ظفاح  نابایخ  شبن  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1598619733 یتسپ : 

42581423-021  ، 42581216-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1252-PHD-15394 :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش عورش 22-09-1401 21-10-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6042725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 OPEN-E JOVIANDSS سنسیال نیمات  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
هکبش  تازیهجت  رتویپماک و  هورگ 

:: 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

(( امیس امیس )) تاعالطا تاعالطا تیریدم   تیریدم یزاس   یزاس هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس رازفا   رازفا مرن   مرن دیلوت   دیلوت وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 2626

OPEN-E JOVIANDSSOPEN-E JOVIANDSS سنسیال   سنسیال نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2727
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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 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  هریغ  لباک و  چیوس - رتیلپسا -  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001597000267 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ قرب  بآ و  نامزاس  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روشک متسیس  هداد  یاساپآ  هدنزاس  عجرم  یاساپآ  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  شخپ  عماج  نویساموتا  متسیس  ناونع   USP لگناد رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

متسیس هداد  یاساپآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
هتسب 40 دادعت : 

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

روتکاف شیپ   - تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم   - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   - یضاقتم دحاو  دات  لیوحت و  زا  سپ  هام  هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ 

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

33337001-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331001-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هریغ هریغ وو   لباک   لباک چیوس - - چیوس رتیلپسا -  -  رتیلپسا نویساموتا -  -  نویساموتا متسیس   متسیس ناونع   ناونع   USPUSP  لگناد لگناد رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 2828
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یلامش ناسارخ  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043160 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاس ینابیشپ 2  هارمه  هب  ینامزاس  هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوب دهاوخ  خیرات 1404/3/26  هب  هنازخ  دانسا  لحم  زا  دیرخ  غلبم  لک  تخادرپ : هوحن 

1101003251000089 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

طابترا اریو  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  باق  یدنب  هتسب  عون   Ultimate DVD هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ایوپ سراپ 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9417714474 یتسپ :  دک  یزرواشکداهج ،  نامزاس  سردم 20 -  شبن   - سردم راولب  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31700000-058  ، 32254300-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32252242-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لحم لحم زازا   دیرخ   دیرخ غلبم   غلبم لکلک   تخادرپ : : تخادرپ هوحن   هوحن هلاس   هلاس   22 ینابیشپ   ینابیشپ هارمه   هارمه هبهب   ینامزاس   ینامزاس هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دوب .دوب دهاوخ   دهاوخ   1404/3/261404/3/26 خیرات   خیرات هبهب   هنازخ   هنازخ دانسا   دانسا

2929
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نامیلس دجسم  افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: 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 15 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشمدکناریا  - یناتسرامیب تیریدم  عماج  هناماس  یناسر  زور  هبو  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005922000111 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ نامیلس  دجسم  افش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هاشنامرک بط  ناس  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  هکبش  بو و  تحت  فیس  ناس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رکذ - یناتسرامیب یاه  هناماس  تهج  همان  تیاضر  ود  لقادح  نتشاد  - یا هنایار  یفنص  ماظن  یهاوگ  نتشاد  - دشاب TRL یهاوگ یاراد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تکرش همانساسارد  یناتسرامیب  تیریدمرازفا  مرن  دیلوت  ناونع 

6491795183 یتسپ :  دک  افش ،  ناتسرامیب  دازآ  هاگشناد  بنج  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

9815839-0916  ، 43264005-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43264005-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناتسرامیب یناتسرامیب تیریدم   تیریدم عماج   عماج هناماس   هناماس یناسر   یناسر زور   زور هبو   هبو ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3030
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ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( هدش همیمض  تسیل  قبط  )ISO27001 : 2022 درادناتسارب ینتبم  یتاعالطا  یاه  ییاراد  تیریدم  هژورپ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003273000306 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یروانف سانشراک  سامت  هرامش  دوش  دات  یرادهار  یروانف  هرادا  طسوت  مالعتسا  طیارش  تمیق  هئارا  زا  لبق  مرتحمراکنامیپ  مالس ،  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینامیلس سدنهم  یاقآ  یلخاد 311 024-33772027

دک ناتسا ،  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  ناتسا  یسدنهم  ماظن  نامزاس  بنج  رادهار  نابایخ  وجرنه  راولب  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4514937183 یتسپ : 

33772027-024  ، 33462371-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33462363-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

درادناتسارب درادناتسارب ینتبم   ینتبم یتاعالطا   یتاعالطا یاه   یاه ییاراد   ییاراد تیریدم   تیریدم هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3131
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد هدش  رکذ  تازیهجت  بصن  اب  هارمه  ربتعم   IP ددع اب 8  دودحمان  دولناد  مجح  اب  تنرتنیا  دناب  یانهپ  تیباگم  نیمات 150  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مزال یتینما  یاهگال  هئارا  نامیپ و  حرش 

1101097576000205 زاین :  هرامش 
مشش هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/03 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا نامیپ و  حرش  رد  هدش  رکذ  تازیهجت  بصن  اب  هارمه  ربتعم   IP ددع اب 8  دودحمان  دولناد  مجح  اب  تنرتنیا  دناب  یانهپ  تیباگم  نیمات 150   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  مشش  هاگشیالاپ  رد  مزال  یتینما  یاهگال 

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

31318075-077  ، 31318068-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31318072-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1251-PHD-15388 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6043593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بو تحت  لاوریاف  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربتعم ربتعم   IPIP ددع   ددع   88 اباب   دودحمان   دودحمان دولناد   دولناد مجح   مجح اباب   تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ تیباگم   تیباگم   150150 نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3232

بوبو تحت   تحت لاوریاف   لاوریاف نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3333
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گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1257-PHD-15409 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6043605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس   :: 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   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  اهس  هناماس  ینابرهم و  هناماس   UX و Ui مرفتلپ یحارط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000213 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هدننک  نیمات  یاهتکرش  تاصخشم  هئارا  ( 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یقهیب  یاقا  هرامش 02123902237  اب  لاوس  هنوگره  تهج  (: 2

1391715117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  رتفد   - یرگشل دیهش  هارگرزب  یادتبا  - یدازآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23902052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44694078-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3434

اهس اهس هناماس   هناماس وو   ینابرهم   ینابرهم هناماس   هناماس   UXUX  وو   UiUi مرفتلپ   مرفتلپ یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآ مرخ  ریاشع  یادهش  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 17 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نکسا دیاب  ینامز  هدودحم  نیا  رد  هک  دشابیم  نکسا 1.870.000  لباق  هگرب  دادعت  ودشابیم  هام  رثکادح 5  دادرارق  نامز  تدم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ

1101090478000095 زاین :  هرامش 
دابآ مرخ  ریاشع  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11870000 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ نکسا  دیاب  ینامز  هدودحم  نیا  رد  هک  دشابیم  نکسا 1.870.000  لباق  هگرب  دادعت  ودشابیم  هام  رثکادح 5  دادرارق  نامز  تدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنرب  تکرش  یدهع  هب  رامیب  هدنورپ  هب  هدش  نکسا  قاروا  ندرک  همیمض  تیلوئسم  تسا  رکذ  هب  مزال 

6816991451 یتسپ :  دک  ریاشع ،  یادهش  ناتسرامیب  ایبنالا ٰء  متاخ  نابایخ   ٰ بالقنا نابایخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33236403-066  ، 33207690-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33207690-066 :: 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

هار6042604 شیاپ  یاه  هناماس  تاعالطا  طخ  رب  لاسرا  یرادهگن و  هحفص 48)ینابیتشپ ،  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نویساموتا6043344 لرتنک و  تازیهجت  گنیروتینام  هحفص 62)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6043698PTZ نیبرود یزادنا  هار  هحفص 62)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هگرب هگرب   1 .870 .0001 .870 .000 دادعت   دادعت نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 3636

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042888 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد چوس 1  مویکو  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000366 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
شخبناوت اسآ  تازیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   STREIFENEDER یتراجت مان   168p50 لدم یدپوترا  مویکو  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ   22166077 ینفدحاو :  ناوج 22166414  : دیرخ سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا شونهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

BEHIR-375-260305 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6043564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  تاقلعتم  یس و  لا  یپ  لوژام و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد   11 چوس   چوس مویکو   مویکو تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3737

یسیس لالا   یپیپ   وو   لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادنورا 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   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043873 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ یاضاقت  قباطم  liner variable diff trans دیلوت )  تخاس (  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093567000174 زاین :  هرامش 
نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعاس عاونا  لرتنک ؛ یربهار و  نومزآ ، یریگ ، هزادنا  تازیهجت  تخاس  سیورس :  مان 
ددع 14 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ یاضاقت  قباطم  liner variable diff trans دیلوت )  تخاس (   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب تفن   avl وضع تسیاب  یم  اهتکرش 

.دوش یراذگراب  هناگادج  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ 

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123116-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لرتنک لرتنک وو   یربهار   یربهار نومزآ ، ، نومزآ یریگ ، ، یریگ هزادنا   هزادنا تازیهجت   تازیهجت تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 3939

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ دیاب  هناماس  همیمض  یلام  ینف و  انمض  تسویپ  لیاف  حرش  قباطم  روتکتد  یدیلاه  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000434 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شیاپ لرتنک  هعسوت  نیودت  ناراکمه  هدننک  هضرع  عجرم   RADAR یتراجت مان   R279 holiday detector لدم هلول  طوطخ  قیاع  بای  ذفنم  هاگتسد  الاک :  مان 

سراف
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتسم ورکیم  ویارد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009030000492 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  راداهب  دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک  هدننک :  رازگرب 
6se7021 - 0 Ea 61 Z-G 11+L 33,4 KW تاصخشم :  اب  ویارد  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
لمآ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هضحالم  همیمض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا روتکاف  شیپ  هئارا 

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

43133755-011  ، 43132612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43132566-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتکتد روتکتد یدیلاه   یدیلاه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4040

رتسم رتسم ورکیم   ورکیم ویارد   ویارد ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایناد هوکداوس و  تلوولیک  یاه 230 هاگتسیا  نویساموتا  متسیس  حالصا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001224000276 زاین :  هرامش 

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

مجح 1 دادعت : 
1401/11/12 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  یمیهف  سدنهم  یلخاداب 3537  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
1401 رذآ حبص 27  تعاس 11  تکاپ  شیاشگ 

 : یتسپ دک  ییاراد ،  یداصتقا و  روما  نامزاس  بنج  بلط -  دزیا  دیهش  هچوک  یدازآ -  راولب  ینیمخ -  ماما  نادیم  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4815715891

33360612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360803-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BARRIER MODEL : AB8001 S/N:080505618 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092625000661 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 
دزی نیون  یژرنا  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   FORAT یتراجت مان   HTL لدم  HTL-A I/O Barrier عون ریراب  الاک :  مان 

هاگتسد 16 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ حرش  اب  دشاب  هتشاد  تقباطمو  دشاب  لصا  تسیاب  یم  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665083-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلوولیک تلوولیک 230230 یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا نویساموتا   نویساموتا متسیس   متسیس حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 4242

BARRIER MODEL : AB8001  BARRIER MODEL : AB8001  S/N:080505618S/N:080505618 ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتشهب دیهش  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح نالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050317000027 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس قیرح  نالعا  متسیس  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

دامن هیارا  روتکاف  شیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1983969411 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  یهاشناد  داهج  - ینیمی دیهش  نامتخاس  - یتشهب دیهش  هاگشناد  - نیوا - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22431933-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22431938-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاصخشم  قبط  یناسربآ ) رکنات   ) قیرح ءافطا  نابیتشپ  یوردوخ  هب  زنب 1921  یساش  هاگتسد  کی  زیهجت  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هناماس رد  هدش  یراذگراب  ریواصت  مزال و  کرادم  ، تسویپ

1101095471000009 زاین :  هرامش 
نامرک یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مزال و کرادم  ، تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  یناسربآ ) رکنات   ) قیرح ءافطا  نابیتشپ  یوردوخ  هب  زنب 1921  یساش  هاگتسد  کی  زیهجت  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هناماس رد  هدش  یراذگراب  ریواصت 

7619794863 یتسپ :  دک  ینمیا ،  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  یزکرم  رتفد  یرتنالک 21  بنج  ناگدازآ  راولب  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32474771-034  ، 32474772-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32474773-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

SABA-125-298 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6042661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاقآ هارمه 09167874962  هرامش  اب  یرادا  تاعالطا  بسک  تهج  رهشمرخ ) هاگورین  گنیتیافریاف (  رنکسا  میلف  دیرخ  دانسا :  دناسریم  عالطا  هب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایاپ عورش 22-09-1401 - لرتنک - قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ  .دامرف - لصاح  سامت  باطتسم  سدنهم  یاقآ  اب 09373479944  ینف  تاعالطا  رهم و  یلامج 

25-09-1401

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینف ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یناسربآ ) ) یناسربآ رکنات   رکنات  ) ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا نابیتشپ   نابیتشپ یوردوخ   یوردوخ هبهب     192 1192 1 زنب   زنب یساش   یساش هاگتسد   هاگتسد کیکی   زیهجت   زیهجت وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع
هناماس هناماس ردرد   هدش   هدش یراذگراب   یراذگراب ریواصت   ریواصت وو   مزال   مزال کرادم   کرادم ،، تسویپ تسویپ

4545

گنیتیافریاف گنیتیافریاف رنکسا   رنکسا میلف   میلف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042879 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

موف بآ و  باترپ  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091915000407 زاین :  هرامش 

ناهفصا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یجنرب  لزان  عون  چنیا /  هب 5  لیدبت 4  هارمه  هب  موف /  بآ و  باترپ  روتینام  - 

.ددرگ جرد  دحاو  دادعت  ساسا  رب  تمیق 
یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 

ددع  14 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تامدخ یتناراگ و  تدم  لیوحت و  نامز  .تسیمازلا  تیش  اتید  هشقن و  هارمه  هب  ینف  داهنشیپ  هئارا  هدنشورف /  هدهع  هب  تست و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ دیق  شورف  زا  سپ 

8173767455 یتسپ :  دک  نیزنب ،  پمپ  بنج  الاب  غاب  راهچ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37162531-031  ، 36247001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36244427-031 :: 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

موف موف وو   بآبآ   باترپ   باترپ روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 4747
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مج رجف  زاگ  شیالاپ  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 16 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم   F&G متسیس یزکرم  لناپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092273000508 زاین :  هرامش 

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   PROMEL هدنزاس عجرم   FGP04 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیارا تمیق  تسویپ  تاصخشم  قباطم  هعلاطم و  تقدب  هدش  تسویپ  مالعتسا  طیارش  تاصخشم و  مرف  دشاب  - یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهعب  لمح  هنیزه  ددرگ - یم  دودرم  داهنشیپ  یلام ،  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  .ددرگ 

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36264098-071  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: 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

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

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

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

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

6043553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 4848

-- قیرح قیرح مالعا   مالعا ریژآ   ریژآ قیرح - - قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس قیرح   قیرح دضدض   لباک   لباک -- KNXKNX  متسیس متسیس   VV  1212 یرطاب   یرطاب قیرح - - قیرح مالعا   مالعا دربراک   دربراک نوز   نوز   44 لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع
PVCPVC  سنج سنج هداس   هداس تکاد   تکاد -- قیرح قیرح مالعا   مالعا یترارح   یترارح روتکتد   روتکتد

4949
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.ددرگ رداص  یتسویپ  لیاف  ساسارب  روتکاف  شیپ  ًامتح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسیمازلا الاک  کرام  عون و  یگنهامه  تمیق  هئارا  زا  لبق 

ههام یرابتعا 3  تخادرپ 
یلیئاکیم 09123138548

1101096102001205 زاین :  هرامش 
نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   ACT-4 لدم قیرح  مالعا  دربراک  نوز  لرتنک 4  لناپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 20  هتسب   m 2 لوط  30x30 mm زیاس  cm 3 یلخاد رطق   PVC سنج هداس  تکاد  الاک :  مان 

هتسب 150 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   MTN668991 لدم  KNX متسیس  V 12 یرطاب الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
ایاپ یژرنا  لیدبت  هدننک  هضرع  عجرم   FZG CABLE یتراجت مان   FMZ4100 قیرح مالعا  متسیس  قیرح  دض  لباک  الاک :  مان 

ددع 300 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

نایرم تراجت  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم   FDP یتراجت مان   EX-SRIP لدم قیرح  مالعا  ریژآ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
نایناریا نازاس  راکشآ  هدننک  هضرع  عجرم   TESLA یتراجت مان   HD417 لدم قیرح  مالعا  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

نایناریا نازاس  راکشآ  هدننک  هضرع  عجرم   TESLA یتراجت مان   SD407 لدم قیرح  مالعا  یدود  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
ایندمحم یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   CN-S92 لدم قیرح  مالعا  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

یراگتسر دیما  هدننک  هضرع  عجرم  کایرآ  یتراجت  مان   RI لدم قیرح  مالعا  روتاکیدنا  تومیر  نز  کمشچ  غارچ  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017679-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

fepg.ir :: عبنم :: 1401/09/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسنس  GAS DETECTOR لدم  ZELLWEGER یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  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 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043931 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتعنص یحاون  اهکرهش و  یناشن  شتآ  یاهتایلمع  صوصخم   High-lift لدم کج  ددع  دیرخ 25  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001281000125 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   SAVA لدم یناشن  شتآ  کج  الاک :  مان 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناهفصا یتعنص  یاهکرهش  تکرش  نامتخاس  لیوحت :  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدقن تروص  هب  لیوحت  زا  سپ  هام  رثکادح 2  تخادرپ 

.ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ 

8158714181 یتسپ :  دک  ریدغ ،  یرادا  عمتجم  نمهب  نابایخ 22  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1570-031  ، 32647300-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32646182-031 :: 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

روسنس روسنس   GAS DETECTORGAS DETECTOR لدم   لدم   ZELLWEGERZELLWEGER ناونع : : ناونع 5050

یناشن یناشن شتآ   شتآ کجکج   ناونع : : ناونع 5151
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نوراک تعنصو  تشک   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401/9/26هرامش  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6044045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادخرچ دوخ  رس  لزان  یرتم  گنلیش 10  هارمه  هب  یرتیل  بآ 50  موف و  لوسپک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

تیفیک لوا  شقن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

03-14010919 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16  ات  خیرات 1401/9/21  زا   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tenders.nak-mci.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042269 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس چیئوس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  دانسا 500.000  شورف  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر همانتنامض 350.000.000  غلبم 

:: سردآ سردآ

:: 81717838 و 09126330018 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

رادخرچ رادخرچ دوخ   دوخ رسرس   لزان   لزان یرتم   یرتم   1010 گنلیش   گنلیش هارمه   هارمه هبهب   یرتیل   یرتیل   5050 بآبآ   وو   موف   موف لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 5252

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353
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دمحا ریوب  هیولیکهک و  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042320 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ینابیتشپ  وکسیس 2811 رتور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003923000045 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  هیولیکهک و  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   CISCO2811 لدم هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  " انمض  . دشابیم هدننک  نیمات  هدهع ی  رب  تایلام   ، یربراب  ، یریگراب لمح و  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591867713 یتسپ :  دک  یدرگناهج ،  لته  هاگشناد و  بنج  - نارادساپ نابایخ  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220044-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220044-074 :: 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   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   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض لیاف  هب  هعجارم  دادعت  دیرخ و  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  سسکا  هیال  چیئوس  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا

1101001022001958 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تشد زاریش  رورپ  دیما  هدننک  هضرع  عجرم   TL-SF1005D لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا همیمض  لیاف  هب  هعجارم  دادعت  دیرخ و  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریا  سسکا  هیال  چیئوس  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

88111-021  ، 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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ینابیتشپ   ینابیتشپ 28112811 وکسیس   وکسیس رتور   رتور ناونع : : ناونع 5454

سسکا سسکا هیال   هیال چیئوس   چیئوس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5555

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1256-PHD-15398 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6042650 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ 21-10-1401 عورش 22-09-1401 - هکبش - تازیهجت  رتویپماک و  هورگ  هکبش - مالقا  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1254-PHD-15396 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6042726 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5656

هکبش هکبش مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5757
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جرک یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس   :: 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 14 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

base box ویدار  qrt5 ac ویدار دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم یتسویپ  تسیل  حرش  هب  ینف  تاصخشم 

1101097823000036 زاین :  هرامش 
جرک یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  هدننک :  رازگرب 

زاسارف لاگس  یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   MIKROTIK هدنزاس عجرم   qrt5 لدم یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
هدنزاس روشک  . RAIKA CO هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   RB911G-5HPacD-QRT لدم  GHz 5 سناکرف سلریاو  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

اکیار زادرپ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3157813361 یتسپ :  دک  نهآ ،  بوذ  راولب  - درادناتسا نادیم  -- جرک ناتسرهش  - زربلا ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32804443-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32804443-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش هبهب   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم   base boxbase box  ویدار ویدار   qrt5 acqrt5 ac ویدار ویدار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858
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ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم   WS-C3750X-24S-S تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002854 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3750X-24S-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لخاد تخاس  اب  تیولا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هباشم  دک  ناریا  - 2

الاک  دأت  زا  سپ  زور  رثکادح 60  یلام  هیوست  -3
.دشابیم یمازلا  گولاتاک  ینف و  داهنشیپ  هئارا  - 4

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71095000-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف اباب   قباطم   قباطم   WS-C3750X-24S-SWS-C3750X-24S-S ناونع : : ناونع 5959

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043233 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WS-C3850-24XS-S new هاگتسدکی تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093733000367 زاین :  هرامش 

روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هداد هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SWITCH CISCO یتراجت مان   S-S-12-3850 لدم  ACTIVE هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

بونج یایرآ  رهم  یزادرپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ  ناوج 22166414  : دیرخ سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ACTIVEACTIVE  هکبش هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6060
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برغ یا  هقطنم  قرب  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 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیناث رب  تیباگم  تعرس 40  اب  تنرتنیا  دناب  یانهپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000593 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عالطا هدننک  هضرع  عجرم  ارآراک  نارهت  یناسر  عالطا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  دودحمان  مجح   MB 50 دناب یانهپ  یللملا  نیب  تنرتنیا  سیورس  الاک :  مان 
ارآراک نارهت  یناسر 

تیاباگم 1 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یا هزمح  مناخ  راکرس  اهدادرارق  تاکرادت و  روما  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیناث هیناث ربرب   تیباگم   تیباگم   4040 تعرس   تعرس اباب   تنرتنیا   تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161
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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 08 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043479 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد هدش  رکذ  دراوم  افطل  تسویپ / مالعتسا  مرف  ساسا  رب   / دشابیم هباشم  دک  ناریا   / یتعنص هکبش  ذوفن  صیخشت  رازفا  تخس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ تیاعر  مالعتسا  طیارش 

1101091574000979 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

PIPE LINE یتراجت مان  زادرپ  ماقرا  دنیآرف  هدننک  هضرع  عجرم   RADIO DETECTION هدنزاس عجرم   PCMX لدم هلول  طوطخ  بای  بیع  بایدر و  الاک :  مان 
CURRENT MAPPER SYSTEM

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

.دوش یراذگراب  هناماس  رد  یلام  ینف.دشابیم و  هدنشورف  هدهع  رب  هطوبرم  یاه  هنیزه  هیلک  یزادنا و  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32912729-084  ، 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

هلول هلول طوطخ   طوطخ بای   بای بیع   بیع وو   بایدر   بایدر ناونع : : ناونع 6262
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ناتسیس و ناتسا  یاههاگورین  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ ینف  تاصخشم  تسیل و  قبط  لباک (  ربیف - لوژام  - کر - وکسیس چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093587000301 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یاههاگورین  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دصرد ش یبنروپ  اضرلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  هدنزاس  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   SF320_08PP لدم تروپ  هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

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

 ( اه مرف  یراذگراب  لیمکت و  .دشاب ( یم  ینف  داهنشیپ  هارمهب  تسویپ  یاه  مرف  یسررب  تامالعتسا  یبایزرا  کالم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9818969481 یتسپ :  دک  نادهاز ،  یزاگ  هاگورین  - دنبروگ هداج  رتمولیک 5  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33411587-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33411584-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6043587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش مالقا  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباک لباک ربیف - - ربیف لوژام   لوژام -- کرکر -- وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6363

هکبش هکبش مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6464
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ناریا یزکرم  نهآ  گنس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

bpms.icioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043650 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

03531454469 یقفاب یرگزرب  ناسحا  1401092114010927 یطورخم گنیربلور  دیرخ  731020465 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
9193161815 هکرابم یعیفش  داوجدمحم  1401092214011002 تسویپ حرش  هب  تازیهجت  نویساربیلاک  741150751

03531454466 ینیما دیعس  1401092214010928 دادعت تاصخشم و  قبط  هکبش  تاقلعتم  فیدر   7510504988
03531454466 ینیما دیعس  1401092214010929 ژارتم یباختنا و  یاهدنرب  تاصخشم و  قبط  درگتسار  یدالوف  زغم  باتن  لسکب  میس  761010895

9193161815 هکرابم یعیفش  داوجدمحم  1401092214010929 روتکاتنک فیدر  دیرخ 5  771100555
03531454467 یدابآرقاب یرکسع  نسحم  1401092214010928 روتاولا تکاب  زیهجت  ده  ویارد  گنیر  78392

03531454467 یدابآرقاب یرکسع  نسحم  1401092214010928 ریاوناک نپ  نشنت  لدنیپسا  هرهم  79406
03531454467 یدابآرقاب یرکسع  نسحم  1401092214010928 رتمیلیم ضرع 2000 هب  هلاقن  همست  80615

:: 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

55 درگتسار -  -  درگتسار یدالوف   یدالوف زغم   زغم باتن   باتن لسکب   لسکب میس   میس تازیهجت -  -  تازیهجت نویساربیلاک   نویساربیلاک یطورخم -  -  یطورخم گنیربلور   گنیربلور هکبش   - - هکبش تاقلعتم   تاقلعتم فیدر   فیدر   66 دیرخ : : دیرخ ناونع : : ناونع
رتمیلیم رتمیلیم 20002000 ضرع   ضرع هبهب   هلاقن   هلاقن همست   همست ریاوناک -  -  ریاوناک نپنپ   نشنت   نشنت لدنیپسا   لدنیپسا هرهم   هرهم روتاولا -  -  روتاولا تکاب   تکاب زیهجت   زیهجت دهده   ویارد   ویارد گنیر   گنیر روتکاتنک -  -  روتکاتنک فیدر   فیدر

6565
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تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
 ( روانف هعسوت و 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

c9200cx-12T-2x2G-ECatalist 9000 Compact switch12-Port Data only,Essentials.with چوس هاگتسد   16 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Compatiable AC power supply

1101093733000368 زاین :  هرامش 
روانف هعسوت و  تنواعم  ) ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هدحتم تالایا  هدنزاس  روشک   BENTLY NEVADA هدنزاس عجرم   BENTLY NEVADA یتراجت مان   SERIES 9200 لدم یشزرل  یتیمیسگارپ  چیئوس  الاک :  مان 
نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ 

ددع 16 دادعت : 
1401/10/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا ضبق  رودص  ینف و  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ   22164972 ینف :  ناوج 22166414  : دیرخ سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمازلا روتکاف  شیپ  هدنشورف / اب  لمح  هنیزه  / تامدخ / یتناراگ

.دشابیم روتکاف  شیپ  یرازگراب  هب  طونم  یلام  ینف و  یسررب 

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

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

22166063-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تنیالک6042319 ینابیتشپ  هحفص 18)دادرارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لباک6042585 یرون -  ربیف  لاقتنا  طخ  یهار  سکاب 2  تنیوج  لانیمرت  تباث -  ماد  هتسب  رادم  نیبرود 
 - یرومم شلف  تروپ - کت  یکیتسالپ  نوتسیک  روتکناک  دروکچپ -  یرون  ربیف  یطابترا  هکبش 

ماد دیپسا  هتسب  رادم  نیبرود  راددلیش -  هکبش  تکوس 

هحفص 62) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هریغ6042895 لباک و  چیوس - رتیلپسا -  نویساموتا -  متسیس  ناونع   USP لگناد رازفا  مرن  هحفص 18)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نویساموتا6043344 لرتنک و  تازیهجت  گنیروتینام  هحفص 62)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

درادناتسارب6043387 ینتبم  یتاعالطا  یاه  ییاراد  تیریدم  هژورپ  هحفص 18)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ربتعم6043447  IP ددع اب 8  دودحمان  دولناد  مجح  اب  تنرتنیا  دناب  یانهپ  تیباگم  هحفص 18)نیمات 150  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

تروپ تروپ   1616 چوس   چوس هاگتسد   هاگتسد یشزرل -  -  یشزرل یتیمیسگارپ   یتیمیسگارپ چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6666

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

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

بو6043593 تحت  لاوریاف  هحفص 18)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف6043605 هحفص 18)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اهس6043688 هناماس  ینابرهم و  هناماس   UX و Ui مرفتلپ هحفص 18)یحارط  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

درالم یرادرهش   :: 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   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042429 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاه  لیاف  قباطم  یرافغ  کراصح  هدودحم  رگتیچ  روحم  رد  تباث  تافلخت  تبث  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005036000138 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  درالم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

درالم رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  لایر  رثکادح 8.000.000.000  ینوناق  تاروسک  هدوزفا و  شزرا  رب  تایلام  باستحا  اب  هدش  هداد  رابتعا  فقس   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یلاتیجید  ءاضما  رهم و  تسیاب  یم  ءاهب  مالعتسا  هگرب  دانسا و  هیلک  انمض  ** 

3161949978 یتسپ :  دک  درالم ،  یرادرهش  ص ، )  ) مرکا لوسر  راولب  درالم ، نارهت ، ناتسا  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65161001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65153801-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تباث تباث تافلخت   تافلخت تبث   تبث نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767
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تشد نیکشم  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 13 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042448 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرط زراب  کی  هجرد  خیم  لگ  بصن -  اب  یناویات  کی  هجرد  یربب  مشچ  بصن -  اب  زراب  تکرش  دیلوت  یموتاب  لقن - : لمح و  تاموزلم  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... و بصن -  چیپ و  بسچ ، اب  هفرط  ود  یا  هشیش  نیگن  دیدج 

یتسویپ تسیل  قبط  لقن  لمح و  تاموزلم  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101005283000082 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  تشد  نیکشم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع  1 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

جرک زربلا ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3177968698 یتسپ :  دک  یزاریش ،  دایص  دیهش  راولب  عطاقت  ینیمخ  ماما  راولب  - تشد نیگشم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36204407-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36200300-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناخ هناخ کتکت   وو   هناخود   هناخود غارچ   غارچ کیکی   - - هجرد   هجرد خیم   خیم لگلگ   بصن -  -  بصن اباب   یربب   یربب مشچ   مشچ بصن -  -  بصن اباب   یموتاب   یموتاب لقن :  :  لقن وو   لمح   لمح تاموزلم   تاموزلم بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
رالوس رالوس

6868
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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هداج  لقن  لمح و  اههار و  تاعالطا  تیریدم  زکرم  گنیروتینام  یریوصت و  تراظن  یاه  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا ناتسا 

1101005140000263 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
دحاو 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

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

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یایا   هداج   هداج لقن   لقن وو   لمح   لمح وو   اههار   اههار تاعالطا   تاعالطا تیریدم   تیریدم زکرم   زکرم گنیروتینام   گنیروتینام وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
ناهفصا ناهفصا

6969
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ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هار شیاپ  یاه  هناماس  تاعالطا  طخ  رب  لاسرا  یرادهگن و  ینابیتشپ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000262 زاین :  هرامش 

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

دحاو 1 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

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

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  ناتسچولب (  ناتسیس و  ناتسا  یتالصاوم  یاهروحم  رد  هیاپ  اب  یکیفارت  یاهولبات  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000543 زاین :  هرامش 

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

ریاس 1 دادعت : 
1401/10/05 زاین :  خیرات 

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

ینسح دمحم  یاقا   05431166206 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هار هار شیاپ   شیاپ یاه   یاه هناماس   هناماس تاعالطا   تاعالطا طخطخ   ربرب   لاسرا   لاسرا وو   یرادهگن   یرادهگن ینابیتشپ ،  ،  ینابیتشپ ناونع : : ناونع 7070

ناتسا ناتسا یتالصاوم   یتالصاوم یاهروحم   یاهروحم ردرد   هیاپ   هیاپ اباب   یکیفارت   یکیفارت یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن ناونع : : ناونع 7171

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

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

زا 118 ھحفص 51 
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بایراف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043026 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هروک  گنرو  یتناس  هیاپ 50 ای  نیتال  ناملا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092999000018 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  بایراف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
093460098700001 دک ناریا  نیتال  ناملا  دیرخ  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
ددع  5 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
جونهک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

093460098700001 دکناریا یا  هروک  گنر  یتناس و  هیاپ 50 اب  نیتال  ناملا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7887113947 یتسپ :  دک  هعمج ،  ماما  نابایخ  تلودراولب  بایراف  جونهک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43395470-034  ، 43395393-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43395393-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: 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 15 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(ROAD BLOCKER) ینفد یا -  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001592000020 زاین :  هرامش 
نانمس هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/17 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ هعلاطم  امتح  تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم   :: 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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هروک   هروک گنرو   گنرو یتناس   یتناس 5050 هیاپ   هیاپ ایای   نیتال   نیتال ناملا   ناملا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7272

(( ROAD BLOCKERROAD BLOCKER )) ینفد ینفد یایا -  -  هغیت   هغیت یراحتنا   یراحتنا دضدض   دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 7373

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیرورت دض  دنبهار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001428000047 زاین :  هرامش 
کارا هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
باب 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیرورت دض  دنبهار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3818889891 یتسپ :  دک  کارا ،  هاکدورف  یلامش -  یدنبرمک  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38868011-086  ، 33689001-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33689002-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  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   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043332 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ حرش  قبط   ) یزاورپ حوطس  یاه  نیاس  بصن  نویسنادنف و  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000380 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هبترم 1 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیب هیوست  هدرپس و  ذخا   . دادرارق بلاق  رد  یدادرارق و  هژورپ  هدازیلع .  سامت 09128612088 م  تعاس 10  نامز 9/26  تسیمازلا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپژد دیرخ 02161023162  سانشراک  یراک .  زور  زا 25  سپ  رظان و  دیئات  راک  مامتا  زا  سپ  تخادرپ  دشابیم . 

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسیرورت تسیرورت دضدض   دنبهار   دنبهار ناونع : : ناونع 7474

یزاورپ یزاورپ حوطس   حوطس یاه   یاه نیاس   نیاس بصن   بصن وو   نویسنادنف   نویسنادنف یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7575

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043369 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 222  تسویپ  تسیل  قبط  تاقلعتم  اب  یکیفارت  یاهولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002857 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کیفارت راومه  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  هدنهد  رادشه  دربراک  یزلف  سنج   60x90 cm زیاس لیطتسم  لکش  یا  هداج  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

سرگاز
ددع 222 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تفایرد زا  سپ  هام  کی  هجو  تخادرپ  دامن و  لاسرا  روتکاف  شیپ  بلاق  رد  هدش  مالعا  دک  ناریا  ساسا  رب  ار  دوخ  یداهنشیپ  یاه  تمیق  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یضاقتم طسوت  الاک  دات  و 

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23671-077338  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادبنگود یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلودج یکیفارت و  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005329000162 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  ناراسچگ  نادبنگ  ود  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
شتآ نیون  هدننک  هضرع  عجرم  شتآ  نیون  یتراجت  مان   kg 4 یزلف نلاگ   S-401 گنر دک  دیفس  تام  تسالپومرت  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

نلاگ 1 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یمازلا  هناماس  رد  مالعتسا  مرف  یراذگراب  لیمکت و  یتسویپ 2- تادنتسم  ربارب  مالعتسا  مرف  تساوخرد و  ربارب  یلودج  یکیفارت و  گنر  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09171480477 هرامش  دشاب 

7581633931 یتسپ :  دک  نادبنگود ،  یرادرهش  - رصع یلو  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32230450-074  ، 32223247-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223247-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   222222 دادعت   دادعت تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم اباب   یکیفارت   یکیفارت یاهولبات   یاهولبات ناونع : : ناونع 7676

یلودج یلودج وو   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هخرس  نانمس و  ناتسرهش  یتالصاوم  یاه  روحم  هدید  همدص  یاه  لیردراگ  یساسا  تاریمعت  تهج  ینمیا  ظافح  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هئارا  تسویپ  رد  تساوخرد  حرش 

1101004462000015 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسرهش  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هرقف 1 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519837631 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسرهش  یربارتو  هار  هرادا  تابساحم  ناوید  بنج  جیسب  راولب  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33442139-023  ، 33442138-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442537-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6044008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامیس امنهار  یاهولبات  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001250000028 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

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

تمیق تکرش و  کرادم  هارمه  هب  هدومن و  اضما  رهم و  ار  تسویپ  کرادم  تسویپ  لیاف  قیقد  هعلاطم  زا  دعب  افطل  دشابیم _ هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمرک سدنهم  سامت 09133401820  هرامش  _ دامن یراذگراب  هناماس  رد  یداهنشیپ 

ددرگیم رسک  ینوناق  تاروسک  همیب و  یداهنشیپ  لک  غلبم  زا  انمض 

7614634641 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  شرورپو  شزومآ  یوربور  یرادناتسا  بنج  نارادساپ  نابایخ  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224482-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230314-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتالصاوم یتالصاوم یاه   یاه روحم   روحم هدید   هدید همدص   همدص یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت تهج   تهج ینمیا   ینمیا ظافح   ظافح یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7878

ینامیس ینامیس امنهار   امنهار یاهولبات   یاهولبات هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7979

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

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

زا 118 ھحفص 55 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tu63j4pfk7ytx?user=37505&ntc=6043899
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6043899?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vd43k38yxk5ww?user=37505&ntc=6044008
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6044008?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یلامش ناسارخ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جوراف هبعش  تسویپ  لیاف  قبط  یقرب  هرکرک  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001116000022 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناریا وکس  تکرش  زا   1000x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 40  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  نوماه -  هچوک  شبن  ینامرک -  اضر  ازریم  نابایخ  جیسب -  هارراهچ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9414963414

32750159-058  ، 32750150-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32750150-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن ناونع : : ناونع 8080

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042330 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناقلمس هنام و  تسویپ  لیاف  قبط  یقرب  هرکرک  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001116000021 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناریا وکس  تکرش  زا   1000x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 40  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  نوماه -  هچوک  شبن  ینامرک -  اضر  ازریم  نابایخ  جیسب -  هارراهچ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9414963414

32750159-058  ، 32750150-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32750150-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیمخ ماما  هبعش  تسویپ  لیاف  قبط  یقرب  هرکرک  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001116000020 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناریا وکس  تکرش  زا   1000x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 40  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  نوماه -  هچوک  شبن  ینامرک -  اضر  ازریم  نابایخ  جیسب -  هارراهچ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9414963414

32750159-058  ، 32750150-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32750150-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناقلمس ناقلمس وو   هنام   هنام تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن ناونع : : ناونع 8181

ینیمخ ینیمخ ماما   ماما هبعش   هبعش تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن ناونع : : ناونع 8282

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  نیارفسا  یقرب  هرکرک  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001116000019 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ناریا وکس  تکرش  زا   1000x2500 mm داعبا دورتسکا  موینیمولآ  هغیت 40  هسنارف  یفماس   MC روتوم یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  بعش  هرادا  نوماه -  هچوک  شبن  ینامرک -  اضر  ازریم  نابایخ  جیسب -  هارراهچ  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9414963414

32750159-058  ، 32750150-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32750150-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرب یقرب هرکرک   هرکرک یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 8383

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مامت هب  هارمه  ددرت  تهج  تشگنارثا  ناوختراک و  یاراد  ( لخاد هب  لخاد   ) کیتاموتا 2.07*1.49 هجرد 1  ییوشک  رد  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ...( لقن و لمح و  یزادنا و  هار  بصن و  ) اه هنیزه 

1101003366000070 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یقرب تازیهجت  ریاس  دیلوت  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا همیمض  رد  ینف  تاصخشم  هموزر و  ، روتکاف شبپ.دوش  مالعا  لک  تمیق  هناماس  رد.یبتک  شورف  زا  سپ  تامدخ  تنامض و  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرفعج یاقآ   03132617110 .ناتسرهش لپ  : ماجنا لحم  (. ازخا 101  ) یمالسا هنازخ  دانسا  : هیوست هوحن.تسیمازلا  لحم  تیور.دوش 

8158184435 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  ناتسا  نوخ  لاقتنا  لک  هرادا  ناتسرهش   لپ  زا  دعب  مود  قاتشم  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32617110-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32617110-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتاموتا کیتاموتا   11 هجرد   هجرد ییوشک   ییوشک ردرد   ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 8484

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرت تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090474000115 زاین :  هرامش 

ارهزلا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ریوک یروانف  رصع  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  هتسب  یدنب  هتسب  عون   GTE-SM-MAG لدم یمرها  هس  ددرت  لرتنک  تیگ  الاک :  مان 

دزی زبس 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

دوش همیمض  روتکاف  شیپ  یتسویپ  تاصخشم  دک و  ناریا  ساسا  رب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1993893973 یتسپ :  دک  کنو ،  هد  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85692529-021  ، 88044051-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88035187-021 :: 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

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52458664 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/30هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

x-ray یسرزاب کمک  هاگتسد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
3 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: 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

یمرها یمرها هسهس   ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 8585

x- rayx- ray یسرزاب   یسرزاب کمک   کمک هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8686

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043643 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قباطم  یقرب  یرکرک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001212000040 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ لیاف  قباطم  یدالوف  یرکرک  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  4 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4516943117 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  کناب  تیریدم  - یدرگناهج لته  یوربور   - وج رنه  راولب  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33779900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33770501-024 :: 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   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 یتسیرورت -  دض  دنب  هار  بصن  دیرخ و  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001591000026 زاین :  هرامش 

درمال یللملا  نیب  هاگدورف  هدننک :  رازگرب 
تعاس عاونا  لرتنک ؛ یربهار و  نومزآ ، یریگ ، هزادنا  تازیهجت  تخاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

درمال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  درمال  یادهش  هاگدورف  لحمرد  الاک  لیوحت  ینوناق و  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یقرب یقرب یرکرک   یرکرک ناونع : : ناونع 8787

یتسیرورت یتسیرورت دضدض   دنب   دنب هار   هار بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 8888

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

6043092(ROAD BLOCKER) ینفد یا -  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  هحفص 48)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تسیرورت6043327 دض  هحفص 48)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 18 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یط تمیق  زیر  مالعا و  یلک  تمیقًافطل  * یتسویپ تامازلا  لیاف و  ینف  تاصخشم  * یزکرم یریوصت  تراظنویسپ  تازیهجتدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ جرد  تسویپروتکاف  شیپ 

1201001022000257 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/10/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  تازیهجت  بصن   ، لقنو لمح  هنیزه  هنوگره  لک * هرادا  نیا  ناسانشراکداتو  تمدخ  الاک  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  باسح 45 هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمویق 88113580. یاقآرتشیب  تاعالطا  دادرارق * دقع  زاین  تروص  رد  تامدخ  تیهام  اب  اهزاین  هیلک  هدننک *  نیمات 

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن ویسپ   ویسپ 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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ناگزمره یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042547 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  هتسبرادم  یاه  نیبرود  هعسوت  هدافتسا  دروم  تلوب  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000588 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  نارامیس  یتراجت  مان   SM-IPIRS-4MP/MS لدم بش  رد  دید   Mp 4 دنمشوه  mm 3/6 تباث زنل  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نارامیس

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  ناگزمره  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سابعردنب  لیوحت  لحم  هدننک و  نمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: 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

ناگزمره یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تباث تباث زنل   زنل تلوب   تلوب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9090

دروکچپ دروکچپ یرون   یرون ربیف   ربیف یطابترا   یطابترا هکبش   هکبش لباک   لباک یرون -  -  یرون ربیف   ربیف لاقتنا   لاقتنا طخطخ   یهار   یهار   22 سکاب   سکاب تنیوج   تنیوج لانیمرت   لانیمرت تباث -  -  تباث ماد   ماد هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
ماد ماد دیپسا   دیپسا هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود راددلیش -  -  راددلیش هکبش   هکبش تکوس   تکوس یرومم -  -  یرومم شلف   شلف تروپ - - تروپ کتکت   یکیتسالپ   یکیتسالپ نوتسیک   نوتسیک روتکناک   روتکناک - - 

9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ تاصخشم  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000586 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نانیرفآ ون  نایرآ  یناگرزاب  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   V5413-A3024SB لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
سراپ قرب  ناهوژپ  تعنص  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   MJB2W1001 لدم  10x10 mm داعبا یرون  ربیف  لاقتنا  طخ  یهار  سکاب 2  تنیوج  لانیمرت  الاک :  مان 

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

فاو هدننک  هضرع  عجرم   HEADWAY یتراجت مان   FC-FC لدم  m 20 لوط دروکچپ  یرون  ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
دیشر یقداص  میرک  هدننک  هضرع  عجرم   TAIKO-NET یتراجت مان   TN-KU6E لدم  UTP CAT6E تروپ کت  یکیتسالپ  نوتسیک  روتکناک  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

وجهر ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کسیدنس  یتراجت  مان   Dual Drive USB 2.0 لدم  GB 32 تیفرظ یرومم  شلف  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم  لوفردناو  یتراجت  مان   SFTP لدم  CAT 6 راددلیش هکبش  تکوس  الاک :  مان 

نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
رازفا طابترا  سراپ  هدنزاس  عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   IP2-P6233W-S لدم ماد  دیپسا  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7916795599 یتسپ :  دک  ءایبنالا ،  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یماظتنا  هیحان  ینیمخ  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: 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

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 14 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طابترا سراپ  یتناراگ  اب  طقف   DS-2DE4425IW-DE T5 لدم نژیو  کیاه   25x لسکیپ اگم  نادرگ 4  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091294000042 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 5 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

راوزبس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخ  لاطبا  دشاب  هتشاد  تریاغم  هدش  هتساوخ  یتناراگ  الاک و  لدم  عون و  اب  هک  ییاه  خساپ  تسا /  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنتسه  تیولوا  رد  یموب  هدننک  نیمات  یاه  تکرش 

( لاطبا روتکاف =  شیپ  نودب  یاه  خساپ  تسا (  یمازلا  روتکاف  شیپ  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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاتیجید لاتیجید هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: 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 19 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043344 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنشورف هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه  دشابیم .  دوجوم  تسویپ  رد  رظن  دروم  یالاک  حرش  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دکزا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم

1101001197000082 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

هورگ هدننک  هضرع  عجرم  لرتنک  دارآ  یتعنص  هورگ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   IEMM لدم نویساموتا  لرتنک و  تازیهجت  گنیروتینام  متسیس  الاک :  مان 
لرتنک دارآ  یتعنص 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  هنیزه  دشابیم .  دوجوم  تسویپ  رد  رظن  دروم  یالاک  حرش  تسا .  هدش  هدافتسا  هباشم  دکزا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715789874 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  رامع  شبن خ  سردم  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33452950-044  ، 33450580-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33455951-044 :: 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

نویساموتا نویساموتا وو   لرتنک   لرتنک تازیهجت   تازیهجت گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043690 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ ینف  تاصخشم  مالعتسا و  هگرب  اب  قباطم  تازیهجت  تاقلعتم و  هیلک  هارمه  هب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093356000068 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 : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هداد رثا  بیترت  مهبم  طورشم و  ، شودخم تاداهنشیپ  هب  - ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  دانسا  ءاهب و  مالعتسا  هگرب  هناماس ، رد  تمیق  نالعا  ماگنه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  دودرم  مالعتسا  هگرب  هناماس و  یداهنشیپ  تمیق  رد  تریاغم  .دش  دهاوخن 

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

وراد اذغ و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وراد اذغ و  نامزاس  یارب   PTZ نیبرود یزادنا  هار  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004266000159 زاین :  هرامش 

وراد اذغ و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا رابتعا  دقاف  یراذگ  تمیق  روتکاف  شیپ  یراذگراب  مدع  تروص  رد  دامرف  یراذگراب  روتکاف  شیپ  امتح  .ددرگ  هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا الاک  فیدر  لماش 13  دیرخ  .دریذپ  ماجنا  لحم  زا  دیدزاب  یگنهامه  اب  یکشمش ، سدنهم  یاقآ  نفلت 09124277150 

1314715311 یتسپ :  دک  وراد ،  اذغ و  نامزاس  - دیحوت نادیم  هب  هدیسرن  - دیحوت نابایخ  - یدازآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66427930-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66427930-021 :: 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

تازیهجت تازیهجت وو   تاقلعتم   تاقلعتم هیلک   هیلک هارمه   هارمه هبهب   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9494

PTZPTZ نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تباث6042429 تافلخت  تبث  نیبرود  بصن  هحفص 48)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تاعالطا6042455 تیریدم  زکرم  گنیروتینام  یریوصت و  تراظن  یاه  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و 
ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  اههار و 

هحفص 48) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناشن6043516 شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  هحفص 31)لناپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

متسیس6043553 قیرح  دض  لباک  -KNX متسیس  V 12 یرطاب قیرح - مالعا  دربراک  نوز  لرتنک 4  لناپ 
PVC سنج هداس  تکاد  - قیرح مالعا  یترارح  روتکتد  قیرح - مالعا  ریژآ  قیرح - مالعا 

هحفص 31) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

سسکا6042432 هیال  چیئوس  تازیهجت  هحفص 37)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

2001004449000036 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/10/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043378 :: هرازه هرازه :: 1401/10/13دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرت  نوناق  نامتخاس  هینبا  یکیناکم و  یقرب و  تاسیسات  یساسا  تاریمعت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نانمس  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ددرت  نوناق  نامتخاس  هینبا  یکیناکم و  یقرب و  تاسیسات  یساسا  تاریمعت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
18,305,091,834 یلام :  دروآرب 

لایر   915,254,592 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1402/01/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

جیسب راولب  نانمس   ، 3519837631 یتسپ :  دک  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کیتاموتا6042881 هجرد 1  ییوشک  رد  ددع  یاهمتسیسکی  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 56) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یمرها6043261 هس  ددرت  لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 56) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هینبا6043378 یکیناکم و  یقرب و  تاسیسات  یساسا  تاریمعت  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
ددرت نوناق  نامتخاس 

هحفص 16) ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تباث6042429 تافلخت  تبث  نیبرود  بصن  هحفص 48)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تباث6042429 تافلخت  تبث  نیبرود  بصن  هحفص 48)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

ددرت ددرت نوناق   نوناق نامتخاس   نامتخاس هینبا   هینبا وو   یکیناکم   یکیناکم وو   یقرب   یقرب تاسیسات   تاسیسات یساسا   یساسا تاریمعت   تاریمعت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 9696
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیوزق ناتسا  زاگ  تکرش   :: 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 14 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042592 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدتشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  بصن و 

دشاب یم  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  دیرخ 
1101091335000107 زاین :  هرامش 
نیوزق ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راگدنام برد  نایلاس  هدننک  هضرع  عجرم  راگدنام  برد  نایلاس  یتراجت  مان   110x210 cm داعبا یدالوف  سنج   E90 لدم هگنل  کی  قیرح  دض  رد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدتشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  بصن و 

دشاب یم  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  دیرخ 

3471777995 یتسپ :  دک  نیوزق ،  ناتسا  زاگ  تکرش  - یناهفصا یفرشا  نابایخ  - ءادهشلادیس راولب  - ظفاح نادیم  - ردونیم نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3194-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3194-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هگنل هگنل کیکی   قیرح   قیرح دضدض   ردرد   ناونع : : ناونع 9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سرا یتعنص  یراجت - دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043570 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتایلمع قیرح  دض  راولش  نشپاک و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091750000234 زاین :  هرامش 

سرا یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   KIVANC GROUP یتراجت مان  یددع  نتراک 500   S-XXL زیاس  Firestop-832179-000 لدم یناشن  شتآ  قیرح  دض  سابل  الاک :  مان 

سراپ درون  قیرح 
نتراک 5 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
افلج رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

FFS 3000-ziel-EN469 لدم یتایلمع  قیرح  دض  راولش  نشپاک و  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
2XL تسد ود   - XL تسد هس 

.دیئامرف لصاح  سامت  یبحاص  یاقآ  هرامش 09149918872  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد 

5441733571 یتسپ :  دک  سرا ،  دازآ  هقطنم  نامزاس  یرادا  تیاس  افلج - سرا - دازآ  هقطنم  افلج ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3135-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42024949-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتایلمع یتایلمع قیرح   قیرح دضدض   راولش   راولش وو   نشپاک   نشپاک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( کتیریا ناریا ( یسدنهم  یللملا  نیب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتا  یاه  لوسپک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095916000026 زاین :  هرامش 

ناریا یسدنهم  یللملا  نیب  هدننک :  رازگرب 
قیرح یافطا  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 62 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیدرگ روضح  میدقت  تسویپ  هب  اه  لوسپک  عون  دادعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنک هئارا  یتایلام  نایدوم  هگرب  اب  هارمه  یمسر  روتکاف  تسیاب  یم  روتکاف  هجو  تفایرد  یارب  هصقانم  هدنرب 

دشابیم یدقن  تروصب  هیوست 
سامت 81282345

1994643683 یتسپ :  دک  کالپ 6 ،  راطع  کنو خ  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81282320-021  ، 81280000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81280000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6042302 نالعا  هحفص 31)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رکنات6042513  ) قیرح ءافطا  نابیتشپ  یوردوخ  هب  زنب 1921  یساش  هاگتسد  کی  زیهجت  ریمعت و 
هناماس رد  هدش  یراذگراب  ریواصت  مزال و  کرادم  ، تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  یناسربآ )

هحفص 31) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هگنل6042592 کی  قیرح  دض  هحفص 9)رد  قیرح  ( قیرح

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

قیرح6042709 یافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 9)دیرخ ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن6043516 شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  هحفص 31)لناپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

متسیس6043553 قیرح  دض  لباک  -KNX متسیس  V 12 یرطاب قیرح - مالعا  دربراک  نوز  لرتنک 4  لناپ 
PVC سنج هداس  تکاد  - قیرح مالعا  یترارح  روتکتد  قیرح - مالعا  ریژآ  قیرح - مالعا 

هحفص 31) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یتایلمع6043570 قیرح  دض  راولش  نشپاک و  هحفص 9)دیرخ  قیرح  ( قیرح

یناشن یناشن شتا   شتا یاه   یاه لوسپک   لوسپک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999

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

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

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

یناشن6043773 شتا  یاه  لوسپک  هحفص 9)دیرخ  قیرح  ( قیرح

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مود6044054 هاگشیالاپ  کینورتکلا  تظافح  هحفص 8)هناماس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

متسیس6043553 قیرح  دض  لباک  -KNX متسیس  V 12 یرطاب قیرح - مالعا  دربراک  نوز  لرتنک 4  لناپ 
PVC سنج هداس  تکاد  - قیرح مالعا  یترارح  روتکتد  قیرح - مالعا  ریژآ  قیرح - مالعا 

هحفص 31) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

روتکتد6043892 یدیلاه  هحفص 26)هاگتسد  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزآ   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043660 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریز دراوم  هارمه  هب  تباث - یتراک و  میس  نفلت  اب  دنمشوه   4NET-B500 ریگدزد لارتناس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001136000012 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  کاخ  کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  هدننک :  رازگرب 
ریز دراوم  هارمه  هب  - 

( ددع  4NET-(1 رشلف ریژآ  (- ددع 4NET(8 یروپیش یوگدنلب  -- ددع دنمشوه 1  درب  اب  ناویح  زا  ناسنا  صیصخشت   PARADOX-DG75 یطخ میب  )
( ددع 12V 7A WLTA MAX -(1 یرطاب ددع - دروهر 50  یسکلف 21  -- رتم نامرک 150  ریگدزد  لباک  (- ددع  4NET-(1 یزلف رواک 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
دادعت  1 دادعت : 

1401/09/24 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ریز دراوم  هارمه  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ددع  4NET-(1 رشلف ریژآ  (- ددع 4NET(8 یروپیش یوگدنلب  -- ددع دنمشوه 1  درب  اب  ناویح  زا  ناسنا  صیصخشت   PARADOX-DG75 یطخ میب  )

( ددع 12V 7A WLTA MAX -(1 یرطاب ددع - دروهر 50  یسکلف 21  -- رتم نامرک 150  ریگدزد  لباک  (- ددع  4NET-(1 یزلف رواک 

3419914884 یتسپ :  دک  زاگ ،  هرادا  یبونج  علض  تارادا  عمتجم  یلامش  باون  نابایخ  نیوزق  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333485-028  ، 33373485-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33373483-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: 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

تباث6043660 یتراک و  میس  نفلت  اب  دنمشوه   4NET-B500 ریگدزد هحفص 73)لارتناس  ریگدزد  ( ریگدزد

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تباث تباث وو   یتراک   یتراک میس   میس نفلت   نفلت اباب   دنمشوه   دنمشوه   44NET-B500NET-B500 ریگدزد   ریگدزد لارتناس   لارتناس ناونع : : ناونع 100100
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ناگداش ناتسرهش  قرب  تیریدم   :: 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   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

انمض دنشاب  ناتسزوخ  قرب  عیزوت  تکرش  تسیل  رودنو  زج  دیاب  ناگدنشورف   CEM-DT دنرب  9885 لدم نژیوومرت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  تسیل  کالم  دشابیم  سانجا  هباشم  الاک  دک 

1101094655000092 زاین :  هرامش 
ناگداش ناتسرهش  قرب  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

SHENZEN EVERBEST MACHINERY هدنزاس عجرم   CEM یتراجت مان   DT-9885 لدم نژیوومرت  یترارح  یرادرب  ریوصت  یفارگومرت  نیبرود  الاک :  مان 
للملا نیب  کیرتکلا  ششخرد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   INDUSTRY CO. LTD

ددع 1 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

ناگداش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک دک  انمض  دنشاب  ناتسزوخ  قرب  عیزوت  تکرش  تسیل  رودنو  زج  دیاب  ناگدنشورف   CEM-DT دنرب  9885 لدم نژیوومرت  نیبرود  هاگتسد  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  تسیل  کالم  دشابیم و  سانجا  هباشم 

6433586361 یتسپ :  دک  ناگداش ،  قرب  تیریدم  نیبملا  حتف  راولب  ناگداش  ناگداش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37520403-061  ، 53720403-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53723990-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژیوومرت نژیوومرت یترارح   یترارح یرادرب   یرادرب ریوصت   ریوصت یفارگومرت   یفارگومرت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 10 110 1
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نادمه ناتسا  زاگ   :: 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 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  تسویپ -  اهب  مالعتسا  مرف  رد  هدش  هئارا  حرش  اب  قباطم  تاقلعتم  هارمه  یرادربملیف ، یساکع و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم

1101091496000057 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یقلاخ نسحدمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   HXR-NX200 4K لدم لاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا تاماهبا  هب  ییوگ  خساپ  ) .دشاب یم  یمازلا  ناگدننک  نیمات  ناگدنزاس و  یمامت  یارب  اه  تسویپ  تسیل  رد  هدش  هراشا  دراوم  مامت  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( کی هرامش  تسویپ  رد  هدش  مالعا  سامت  هرامش  اب  حبص  یلا 10.30  تعاس 8 

.ددرگ یراذگ  تمیق  تسویپ  کرادم  قبط 

6515781184 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  زاگ  تکرش  یزکرم  نامتخاس  یگنس  ریش  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38261075-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38274682-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ -  -  تسویپ اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا مرف   مرف ردرد   هدش   هدش هئارا   هئارا حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم تاقلعتم   تاقلعتم هارمه   هارمه یرادربملیف ، ، یرادربملیف وو   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم

102102
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ناتسزوخ یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  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 14 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ جرد  هدننک  نیمات  لیابوم  هرامش   . aver vc540 + 2expantion microphone مک بو  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000231000105 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   AVER هدنزاس عجرم   AVER یتراجت مان   Vc540 لدم یا  هفرح  مک  بو  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  الاک :  مان 

قیقحت ناروآون 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/29 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6153859984 یتسپ :  دک  سدق ،  نابوتا  بالقنا و  نابایخ  نیب  - بالقنا یوک  - زاوها - ناتسزوخ زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33770006-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33770045-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  شش  رد  هدش  مالعا  طباوض  تاصخشم و  قباطم  یا  هنایار  یرصب و  یعمس و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003002000804 زاین :  هرامش 

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 84365210   DSLR-A350X E32 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  شش  رد  هدش  مالعا  طباوض  تاصخشم و  قباطم  یا  هنایار  یرصب و  یعمس و  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

24589252-021  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.ددرگ .ددرگ جرد   جرد هدننک   هدننک نیمات   نیمات لیابوم   لیابوم هرامش   هرامش  .  . aver vc540  + 2expantion microphoneaver vc540  + 2expantion microphone مکمک   بوبو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 103103

یایا هنایار   هنایار وو   یرصب   یرصب وو   یعمس   یعمس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 104104
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ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاب تعرس   EOS5D لدم نونک  نیبرود  یارب  تیاباگیگ  نیبرود 64  هظفاح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001120000278 زاین :  هرامش 

ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
زاین یلک  حرش  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/09/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک زور  هیفصت 5  هدنشورف  طسوت  لاسرا   :: 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

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

الاب الاب تعرس   تعرس   EOS5DEOS5D  لدم لدم نونک   نونک نیبرود   نیبرود یارب   یارب تیاباگیگ   تیاباگیگ نیبرود  6464   نیبرود هظفاح   هظفاح ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043909 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رزیاهنس فا ) شله   ) میس یب  نوفورکیم  ادص -  یا  هفرح  هدننک  طبض  رتپوک -  داوک  یمومع - : طباور  تازیهجت  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمومع طباور  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا 

1201003912000858 زاین :  هرامش 
اسف ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

تسویپ لیاف  قبط  - 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

تسیل  1 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 
اسف سراف ،  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  ناکم  سودرف  اضریلعاقآ  هرامش 09387619575  اب  یگنهامه  هنوگره  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7461686688 یتسپ :  دک  اسف ،  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  انیس ، نبا  نادیم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53350994-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53357091-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رزیاهنس رزیاهنس فافا ) ) شله   شله  ) ) میس میس یبیب   نوفورکیم   نوفورکیم ادص -  -  ادص یایا   هفرح   هفرح هدننک   هدننک طبض   طبض رتپوک -  -  رتپوک داوک   داوک یمومع - : - : یمومع طباور   طباور تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 106106
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مج 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   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرط و  قبط  هطوبرم  نویسادنوف  اب  نیبرود  لکد  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090440000056 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  تیالو )  ) مج یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریبدت  وات  نیهب  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   BT-SS3-18L لدم  m 18 عافترا هیاپ  یاتسیا 3  دوخ  یتارباخم  لکد  الاک :  مان 

ریبدت وات  نیهب  یسدنهم 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7558165163 یتسپ :  دک  مج ،  ناتسرهش  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37622196-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37622196-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044073 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیاپ هیاپ یاتسیا  33   یاتسیا دوخ   دوخ یتارباخم   یتارباخم لکد   لکد هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 107107

 ...  ... وو یایا   هقی   هقی نوفورکیم   نوفورکیم ادص -  -  ادص طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد تاموزلم -  -  تاموزلم وو   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود یرادربملیف -  -  یرادربملیف نیبرود   نیبرود نیمات :  :  نیمات ناونع : : ناونع 108108
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.تسا هدش  هدروآ  تسویپو  تاحیضوت  تمسقردالاکره  لدمودنرب.دامرف  تقدالماک  تسویپوالاکره  تاحیضوت  هب  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005102000014 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  ناساول  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتوص هدننک  هضرع  عجرم   OSMO هدنزاس عجرم   OSMO یتراجت مان   DJI POCKET 2 CREATOR COMBO لاتیجید یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 

نیچ هدنزاس  روشک  شورس  یریوصت 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ایوپ هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SENNHEISER هدنزاس عجرم   SENNHEISER یتراجت مان   EW-112PG4 لدم  HF یا هقی  نوفورکیم  الاک :  مان 

نیبوژ حرط 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ایرآ توص  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   LCS-AMLC4 لدم نیبرود  فیک  الاک :  مان 

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

شرگن وکین  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   NIKON یتراجت مان   AFS DX 12-24 /4G لدم موز  نیبرود  زنل  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
کالفا هشیپ  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   NIKON یتراجت مان  لاتیجید 200-70  یساکع  نیبرود  زنل  الاک :  مان 

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

ایرآ تعنص  ناس  لیپ  هدننک  هضرع  عجرم   FUJIFILM یتراجت مان  یساکع  نیبرود  زنل  ظفاحم   PRF-52 رتلیف الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ابیز نهذ  نیمزرس  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 77  یساکع  نیبرود  دربراک   CPL هزیرالپ رتلیف  الاک :  مان 

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

مالیا راک  ناجرم  یتامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   NIKON هدنزاس عجرم   NIKON یتراجت مان   D800 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناگرهم زارف  دنورآ  هدننک  هضرع  عجرم   ZOOM یتراجت مان   H لدم  GB 1 ادص طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

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

وجهر ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کسیدنس  یتراجت  مان   80MS لدم  GB 64 هظفاح تراک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

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

.دشاب هدوزفا  شزرا  باستحا %9 اب  یداهنشیپ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3341654563 یتسپ :  دک  ناساول ،  یرادرهش  کودنلگ  نادیم  ینیمخ  ماما  راولب  ناساول  تاناریمش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

26542066-021  ، 26562066-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26542754-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نژیوومرت6042411 یترارح  یرادرب  ریوصت  یفارگومرت  هحفص 16)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تباث6042429 تافلخت  تبث  نیبرود  بصن  هحفص 48)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تاعالطا6042455 تیریدم  زکرم  گنیروتینام  یریوصت و  تراظن  یاه  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و 
ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  اههار و 

هحفص 48) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تباث6042547 زنل  تلوب  هتسب  رادم  هحفص 62)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لباک6042585 یرون -  ربیف  لاقتنا  طخ  یهار  سکاب 2  تنیوج  لانیمرت  تباث -  ماد  هتسب  رادم  نیبرود 
 - یرومم شلف  تروپ - کت  یکیتسالپ  نوتسیک  روتکناک  دروکچپ -  یرون  ربیف  یطابترا  هکبش 

ماد دیپسا  هتسب  رادم  نیبرود  راددلیش -  هکبش  تکوس 

هحفص 62) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید6042798 هتسب  رادم  هحفص 62)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اهب6042838 مالعتسا  مرف  رد  هدش  هئارا  حرش  اب  قباطم  تاقلعتم  هارمه  یرادربملیف ، یساکع و  نیبرود 
.دشابیم هباشم  دک  ناریا  تسویپ - 

هحفص 16) نیبرود  ( نیبرود

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

هدننک6043085 نیمات  لیابوم  هرامش   . aver vc540 + 2expantion microphone مک بو  نیبرود 
.ددرگ جرد 

هحفص 16) نیبرود  ( نیبرود

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

یا6043239 هنایار  یرصب و  یعمس و  هحفص 16)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

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

تازیهجت6043690 تاقلعتم و  هیلک  هارمه  هب  هتسبرادم  هحفص 62)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6043698PTZ نیبرود یزادنا  هار  هحفص 62)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

الاب6043758 تعرس   EOS5D لدم نونک  نیبرود  یارب  تیاباگیگ  نیبرود 64  هحفص 16)هظفاح  نیبرود  ( نیبرود

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

قاتا6043798 یزاس  دنمشوه  یاهروسنس  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
1401  - رورس

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یب6043909 نوفورکیم  ادص -  یا  هفرح  هدننک  طبض  رتپوک -  داوک  یمومع - : طباور  تازیهجت  نیمات 
رزیاهنس فا ) شله   ) میس

هحفص 16) نیبرود  ( نیبرود

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

هیاپ6043925 یاتسیا 3  دوخ  یتارباخم  لکد  هحفص 16)هیهت  نیبرود  ( نیبرود
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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 " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

مرن6043958  - هجرد زنل 90  اب  تاو  ییانشور 140  روتکژورپ  جنس -  تعرس  یاه  نیبرود  بصن  هیهت و 
هاگشناد تکناک  هورگ  عیمجت  رازفا 

هحفص 14) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

نوفورکیم6044073 ادص -  طبض  هاگتسد  تاموزلم -  یساکع و  نیبرود  یرادربملیف -  نیبرود  نیمات : 
 ... یا و هقی 

هحفص 16) نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043536 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط   EB-E01 لدم نوسپا  روتکژرپ  اتید  هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000528 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رالیگ تعنص  ارای  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  نوسپا  یتراجت  مان   VS 250 لدم  HDMI لباک قرب و  لباک  اب  اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لیوحت  زا  سپ  هام  یرابتعا و 4 هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراددوخ  هقرفتم  یالاک  یرادگ  تمیق  زاو  ددرگ  یراذگ  تمیق  تسویپ  تاصخشم  قبط  طقف 

دشاب یتناراگ  یاراد  یتسیاب  الاکو  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  الاک  لیوحت  لحم 

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

37626182-051  ، 38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ اتید   :: 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

تسویپ6043536 تاصخشم  قبط   EB-E01 لدم نوسپا  روتکژرپ  اتید  هاگتسد  کی  هحفص 83)دیرخ  روتکژرپ  ( روتکژرپ اتید   اتید

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   EB-E0 1EB-E0 1 لدم   لدم نوسپا   نوسپا روتکژرپ   روتکژرپ اتید   اتید هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109

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

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

زا 118 ھحفص 83 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/67t3wv7ajjkax?user=37505&ntc=6043536
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یزرواشک داهج  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 16 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000006000441 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 
نیدار یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE msa 2062 لدم هنایار  جیروتسا  نس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هنایار دربهار 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587514347 یتسپ :  دک  هدازرافغ ،  هچوک  شبن  ظفاح  لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43544487-021  ، 43541-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88199975-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

6042803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طقف هدش  هدافتسا  دک  ناریا  **  P/N:B013950002 ربمان تراپ  ****  TS-1270U-RP لدم ( پن ویک  ) .زاس هریخذ  هاگتسد  رواپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم تبث  تهج 

1101004403001439 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   NS6700EU لدم زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   SmartStor زاس هریخذ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  الاک.یراک  زور  تسیب  تخادرپ.تسیمازلا  روتکافشیپ  یرازگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

66726000-021  ، 66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار جیروتسا   جیروتسا نسنس   زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 1101 10

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد رواپ   رواپ ناونع : : ناونع 11 11 1 1

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

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

زا 118 ھحفص 84 
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نادهاز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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 15 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  تاصخشم  قبط  رورس  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004526000144 زاین :  هرامش 

نادهاز ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   BROCADE BLADE SYSTEM 4/12 SAN SWT UPG LTU لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

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

نفلت هرامش  اب  مزال  یگنهامه  تهج  تسویپ  لیاف  ربارب  ملق  دادعت 4  هباشم  دک  ناریا  یاراد  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  رورس  تاعطق  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن گنهامه  اخیک  یاقا   09156760083

 : یتسپ دک  نادهاز ،  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  سیدرپ  یباسح _  رتکد  نادیم  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816743175

33372099-054  ، 33295779-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33295774-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روشک یهاگدورف  یدروناوه و  یلاع  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090152000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6044090 :: هرازه هرازه :: 1401/10/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طبترم  ناگدننک  نیمات  زا  ، رضاح هصقانم  دانسا  رد  جردنم  یمومع  ینف و  تاصخشم  اب  قباطم  یزاس  هریخذ  زیهجت  و  هاگتسد ) هس  رورس (  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روشک  یهاگدورف  یدروناوه و  یلاع  شزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا یروانف  تخاس  ریز  ءاقترا  تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
16:00 تعاس : 1401/10/29 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یروشک ییامیپاوه  تعنص  هدکشناد  جارعم ، نابایخ  دابآرهم ، هاگدورف  نارهت ،  ، 1387835891 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رورس   رورس مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

زکرم زکرم تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تخاس   تخاس ریز   ریز ءاقترا   ءاقترا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 113113

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

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

زا 118 ھحفص 85 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایار6042377 جیروتسا  نس  زاس  هحفص 83)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس6042803 هریخذ  هاگتسد  هحفص 83)رواپ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

.تسویپ6043114 لیاف  تاصخشم  قبط  رورس  مزاول  هحفص 83)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زکرم6044090 تاعالطا  یروانف  تخاس  ریز  ءاقترا  تازیهجت  هحفص 83)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6043092(ROAD BLOCKER) ینفد یا -  هغیت  یراحتنا  دض  دنب  هحفص 48)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یتسیرورت6044122 دض  دنب  هار  بصن  دیرخ و  یاهمتسیسمالعتسا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 56) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسیرورت6043327 دض  هحفص 48)دنبهار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  زکرم  یامیس  ادص و   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030086000015 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HDD یتراجت مان   GB 16GB (1x16GB) 2Rx4 PC3L-10600 LP G8 16 تیفرظ یپ  چا  رورس  مر  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاه ناتسا  یاه  مالعتسا  هب   . دیسر 1404/03/26 رس  هب  ازخا 101  هنازخ  قاروا  دانسا  طسوت  روتکاف  غلبم  تخادرپ  یتسویپ و  تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  هداد  خساپ  نارهت  یقرش و  یبرغ ،  ناجیابرذآ 

5716668173 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  زکرم  امیس  ادص و  رهشلگ 2  مج  ماج  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33451695-044  ، 31916000-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33460427-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزومآداوس تضهن  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003041000051 زاین :  هرامش 

یزوما داوس  تضهن  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
لامش رگشیاریو  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL 380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/12 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( .تسا هدمآ  یتسویپ  کرادم  رد  زاین  دروم  رورس  لماک  تاصخشم   ) تسا هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414713681 یتسپ :  دک  هرامش 127 ،  یمطاف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83782411-021  ، 88969022-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88964391-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1616 تیفرظ   تیفرظ یپیپ   چاچا   رورس   رورس مرمر   ناونع : : ناونع 1141 14

رورس رورس ناونع : : ناونع 115115
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ناتسچولب ناتسیس و  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشمالاکدک  ) تسویپ تاصخشمودادعت  ساسارب  رورس  تیکدربو  رورس  یارب  مر  ، وی یپ  یسدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004072000471 زاین :  هرامش 

قرب یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   intel Xeon Processor E5520 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 

ددع 19 دادعت : 
1401/10/13 زاین :  خیرات 

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

الاک هنومن  دات  هب  طونم  هدنرب  هب  غالبا  دشاب  یم  دنبروگ  هداج  5 رتمولیک نادهازالاک  لیوحت  لحمو  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هبالاک  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ لصاح  سامت  یروانفرتفد  05431137098 اب لاوس  هنوگره  ) دشاب یم  یراک  هامود  تخادرپدشابیم 

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 ،  شبن  هاگشناد -  راولب  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137341-05  ، 31137348-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31137050-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس تیکدربو   تیکدربو رورس   رورس یارب   یارب مرمر   ،، ویوی یپیپ   یسیس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1161 16
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متشه هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعجاف زا  یبایزاب  حرط  هژورپ  یارب  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000364 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناویات هدنزاس  روشک  هنایار  دنمیار  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   Cs-1216 لدم تروپ   KVM 16 چیئوس الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

هارمه ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   HPE یتراجت مان   B21-868703 لدم  HPE PROLIANT DL380 GEN10 8SFF CONFIGURE TO ORDER رورس الاک :  مان 
هناماس

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/12/20 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاعر مدع  تروص  رد.دنیامن  تسویپ   PDF تروصب دوخ  تکرش  ای  هاگشورف  گربرس  اب  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  هک  ددرگ  یم  یسررب  یتاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یم  فذح  داهنشیپ 

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319680-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هعجاف هعجاف زازا   یبایزاب   یبایزاب حرط   حرط هژورپ   هژورپ یارب   یارب رورس   رورس ناونع : : ناونع 1171 17
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ناهفصا ناتسرهش  قرب  عیزوت  هقطنمروما 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093886000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/10/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043230 :: هرازه هرازه :: 1401/10/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد رورسم  رالاسهپس و  ماقم ، مئاق  داجس ، ریم ، یاهنابایخ  هدودحم  رادهگندوخ  لباک  هب  ییاوه  فیعض  راشف  هکبش  لیدبت  راتخاس و  حالصا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسرهش  عیزوت  شش  هقطنم  قرب  روما  هدودحم 
ناهفصا  ناتسرهش  قرب  عیزوت  هقطنمروما 6  هدننک :  رازگرب 

رورسم رالاسهپس و  ماقم ، مئاق  داجس ، ریم ، یاهنابایخ  هدودحم  رادهگندوخ  لباک  هب  ییاوه  فیعض  راشف  هکبش  لیدبت  راتخاس و  حالصا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
ناهفصا ناتسرهش  عیزوت  شش  هقطنم  قرب  روما  هدودحم  رد 

لایر   1,400,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مرف لیمکت  .دنوش  یراذگراب  یکینورتکلا  یلاتیجید  یاضما  رهم و  اب  هصقانم  دانسا  هیلک  .دنتسه  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  نودب  غلابم  هیلک  نیمضت :  تاحیضوت 

تسا  یمازلا  کی ) هرامش  مرف   ) تکرش تاعالطا 
11:00 تعاس : 1402/01/04 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

شش هقطنم  قرب  - اردصالم نابایخ  یدازآ  نادیم  ناهفصا   ، 8168615381 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رادهگندوخ رادهگندوخ لباک   لباک هبهب   ییاوه   ییاوه فیعض   فیعض راشف   راشف هکبش   هکبش لیدبت   لیدبت وو   راتخاس   راتخاس حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 118118
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سراپ توف  لاچخی 12  یکینورتکلا  تیک  تیلپسا و  رلوک  یکینورتکلا  تیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544002253 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا یتراجت  مان   Btu\hr 19000 تیفرظ  RC19CHS/PT3 لدم رورس  قاتا  دربراک  یکینورتکلا  تیک  دقاف  راک  مئاد  یشیامرس  لاه  گنیلوک  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 

مشق هیوهت  اتهب  هدننک  هضرع  عجرم  وکویر  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ناریا یتراجت  مان   Btu\hr 25000 تیفرظ  RC25CHS/PT3 لدم رورس  قاتا  دربراک  یکینورتکلا  تیک  دقاف  راک  مئاد  یشیامرس  لاه  گنیلوک  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 

مشق هیوهت  اتهب  هدننک  هضرع  عجرم  وکویر  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا ینف  تاصخشم  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177284-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراپ سراپ توف   توف   1212 لاچخی   لاچخی یکینورتکلا   یکینورتکلا تیک   تیک وو   تیلپسا   تیلپسا رلوک   رلوک یکینورتکلا   یکینورتکلا تیک   تیک ناونع : : ناونع 1191 19

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه هقطنم  - ناریا یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  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 07 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سانشراک دات  قبط   HPE رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091916000052 زاین :  هرامش 

نادمه هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE-DL 380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لاسرا  لمح و  هنیزه  دامرف / لصاح  سامت  یدبع 09303219988  سدنهم  یاقآ  تکرش  سانشراک  اب  شرافس  لاسرا  زا  لبق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یراک  زور  یلا 30  ینامز 10  هزاب  رد  غلبم  تخادرپ  / دشابیم هدنشورف 

6515699177 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  تارباخم  تکرش  بنج  یلعوب - هاگمارآ  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38262140-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262140-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تیفرظ 604244116 یپ  چا  رورس  هحفص 86)مر  رورس  ( رورس

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

هحفص 86)رورس6042812 رورس  ( رورس

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

رورس6043082 تیکدربو  رورس  یارب  مر  ، وی یپ  یس  هحفص 86)دیرخ  رورس  ( رورس

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

.تسویپ6043114 لیاف  تاصخشم  قبط  رورس  مزاول  هحفص 83)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هعجاف6043165 زا  یبایزاب  حرط  هژورپ  یارب  هحفص 86)رورس  رورس  ( رورس

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

رادهگندوخ6043230 لباک  هب  ییاوه  فیعض  راشف  هکبش  لیدبت  راتخاس و  هحفص 86)حالصا  رورس  ( رورس

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

سراپ6043495 توف  لاچخی 12  یکینورتکلا  تیک  تیلپسا و  رلوک  یکینورتکلا  هحفص 86)تیک  رورس  ( رورس

HPEHPE  رورس رورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120

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

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

زا 118 ھحفص 92 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8h4tmygwr4y92?user=37505&ntc=6043544
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6043544?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

6043544HPE رورس هحفص 86)دیرخ  رورس  ( رورس

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

تازیهجت6043690 تاقلعتم و  هیلک  هارمه  هب  هتسبرادم  هحفص 62)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قاتا6043798 یزاس  دنمشوه  یاهروسنس  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
1401  - رورس

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

زکرم6044090 تاعالطا  یروانف  تخاس  ریز  ءاقترا  تازیهجت  هحفص 83)دیرخ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tender.ikk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتسال داب  روسنس  فیرعت  هاگتسد  دیرخ  یناسر  عالطا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33563026-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتسال کیتسال داب   داب روسنس   روسنس فیرعت   فیرعت هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 12 112 1
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52459004 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/09/22هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/09/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسنس یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
4 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روسنس روسنس ناونع : : ناونع 122122

TGTG متسیس   متسیس یتفن ) ) یتفن یاه   یاه هدروآرف   هدروآرف )) نزخم نزخم یامد   یامد یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس 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 118 ھحفص 94 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/b3n2ggtr3gxvc?user=37505&ntc=6043531
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6043531?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

TG متسیس یتفن ) یاههدروارف  ) نزخم یامد  یریگهزادنا  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم همیمض  مرف  رد  هدش  تبث  مالقا  زا  فیدر  کی  اب  رظانتم  یاهدک  زا  مادکره  هدوب و  هباشم  اهدکناریا 

1101092196000150 زاین :  هرامش 
زاوها هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یهاگیاج تازیهجت  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   HECTRONIC یتراجت مان   LG-TG لدم نزاخم  تخوس  حطس  نازیم  امد و  یریگ  هزادنا  هعطق  روسنس  الاک :  مان 
زبس

ددع 1 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

تازیهجت عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   START ITALIANO یتراجت مان   LG-TG لدم نزاخم  تخوس  حطس  نازیم  امد و  یریگ  هزادنا  هعطق  روسنس  الاک :  مان 
زبس یهاگیاج 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

زستآ ایرآ  نامتخاس  نویساموتا  هدننک  هضرع  عجرم   REGIN یتراجت مان   TG-AH1/PT/1000 لدم  CLAMP-ON امد روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
زستآ ایرآ  نامتخاس  نویساموتا  هدننک  هضرع  عجرم   REGIN یتراجت مان   TG-DH/W/PT100 لدم روانش  امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا تخادرپ  لبق  ههامود  ینامز  هزاب  رد  الاک و  تیفیک  دیئات  تفایرد و  زا  سپ  الاک  یاهب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  زاوها ،  هقطنم ی  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  نارادساپ  هاپس  بنج  ردنب  دیهش  نادیم  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6173873139

34448072-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34448072-061 :: 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

کیتسال6042731 داب  روسنس  فیرعت  هاگتسد  هحفص 93)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

هحفص 93)روسنس6043531 روسنس  ( روسنس

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

روسنس6043607  GAS DETECTOR لدم  ZELLWEGER(31 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قاتا6043798 یزاس  دنمشوه  یاهروسنس  هتسب و  رادم  یاه  نیبرود  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم 
1401  - رورس

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6043934TG متسیس یتفن ) یاه  هدروآرف  ) نزخم یامد  یریگ  هزادنا  هحفص 93)روسنس  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب تسویپ  لیاف  قباطم  تاصخشم  دشاب -  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050091000039 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-8TC-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5614995835 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  لک  هرادا  داهج  نادیم  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336030-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33357353-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رایرهش یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042822 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  رد  ینف  تاصخشم  قبط  تروپ  چیئوس 24  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091745000267 زاین :  هرامش 

رایرهش یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SR2024C لدم تروپ  لانرتنیا 24  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/28 زاین :  خیرات 

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ -  یاراد  ناتسرامیب -  رابنا  لیوحت  سانشراک -  دات  یتسویپ  - کرادم  رد  ینف  تاصخشم  قبط  تروپ  چیئوس 24  هاگتسد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  ههامود  هیوست  دات  زادعب  دشاب .  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک  عوجرم و  الاک  دات  مدع  تروصرد 

3351793131 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  راتسرپ - نابایخ  - یرادا کرهش  رایرهش -  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6000000-021  ، 65228030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65226741-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 124124

تروپ تروپ چیئوس  2424   چیئوس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 125125

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزرواشک داهج  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 16 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000006000442 زاین :  هرامش 

یزرواشک داهج  ترازو  هدننک :  رازگرب 
هداد سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO CHINA هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C2960-24TC-L لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

شواک
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسویپ لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587514347 یتسپ :  دک  هدازرافغ ،  هچوک  شبن  ظفاح  لپ  هب  هدیسرن  یناقلاط  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43544487-021  ، 43541-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88199975-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

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   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروپ تروپ هکبش  2424   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 126126

 ...  ... وو چیئوس   چیئوس روتکلس   روتکلس نادرگ   نادرگ دیلک   دیلک یروتاینیم -  -  یروتاینیم زویف   زویف دیلک   دیلک یایا -  -  هتشر   هتشر پمال   پمال یسیطانغم -  -  یسیطانغم روتکاتنک   روتکاتنک ناونع : : ناونع 127127

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(0151675- تساوخرد تسویپ  حرش  تسیل و  قبط   ) EATON ELECTRICAL DEVICES تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005139 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   CUTLER HAMMER EATON یتراجت مان  نایرج  لرتنک  یاهریش  کرحم  دربراک   IQ40 یسیطانغم روتکاتنک  الاک :  مان 
نیماه تعنص  زیهجت  هدننک  هضرع  عجرم   CUTLER HAMMER EATON

ددع 36 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

درادناتسا یا  هرطق  لکش  تام ، ، AC یکیرتکلا نایرج  تدش  عون  ، V 110 ژاتلو ، W 60 یکیرتکلا ناوت  یا ، هتشر  پمال  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
کیناکم هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   LC1D128U7 لدم  V AC 240 نیبوب ژاتلو   A 25 نایرج تدش  روتکاتنک  الاک :  مان 

ناریا
ددع 4 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
کیناکم هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   LC1D80008U7 لدم  AC V 240 نیبوب ژاتلو   A 80 نایرج تدش  روتکاتنک  الاک :  مان 

ناریا
ددع 12 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   LU2B12FU لدم  AC V 240-110 نیبوب ژاتلو   A 12 روتکاتنک الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   EATON یتراجت مان   C2A لدم  A 2 یروتاینیم زویف  دیلک  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   EATON یتراجت مان   C25A لدم  A 25 یروتاینیم زویف  دیلک  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/11/03 زاین :  خیرات 

اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   EATON یتراجت مان   C32A لدم  A 32 یروتاینیم زویف  دیلک  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
رتسگ اروها  یناگرزاب  تامدخ  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  یزنودنا  هدنزاس  روشک   SCHNEIDER یتراجت مان   XB7ED لدم چیئوس  روتکلس  نادرگ  دیلک  الاک :  مان 

هورگ 3729 یتشد 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/03 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخاس تازیهجت   ) ددرگ دیق  تاداهنشیپ  رد  هدنزاس  روشک  تکرش و  (. تسویپ تساوخرد  قبط  ) ددرگ یراذگراب  یلام  ینف و  داهنشیپ  : تسیمازلا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  مرتحم  هدنشورف  هدهعرب  الاک  لاسرا  هنیزه.لیوحت  نامز  رد  زاین  دروم  یاه  همانیهاوگ  لصا  هئارا  (. دشاب یمن  دات  دروم  دنه  نیچ و 

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

83768271-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/09/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفقسلیقثرج لنپ  یلصا  چیئوس   - Main Switch 400VAC 32A تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  یتساوخرد  یالاک  یهدهاشم  تهج  دشابیم ) هباشم  دکناریا  )

1101096783000456 زاین :  هرامش 
مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

تخاس ناریا  لیقترج  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   KSGS16A لدم یفقس  لیقثرج  قرب  ولبات  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاضما رهم و  همان ، هرامش  گربرس ، اب  هناگادج و  تروص  هب   ) .دشابیم یمازلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  ندرک  تسویپ  خساپ ، دیئات  یسررب و  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  لاطبا  یلاسرا  خساپ  تروصنیا  ریغ  رد  تکرش ،)

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

31316113-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14013235 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pur.saipacorp.com :: عبنم :: 2022/12/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044023 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HDMI چیئوس یزلف  تکوس  لباک  رتیلیپسا  متیآ   6 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

6042225kvm هاگتسد وکسیس -  چیئوس  هاگتسد  هحفص 10)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

یفقس یفقس لیقثرج   لیقثرج قرب   قرب ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 128128

HDMIHDMI چیئوس   چیئوس یزلف   یزلف تکوس   تکوس لباک   لباک رتیلیپسا   رتیلیپسا متیآ   متیآ   66 ناونع : : ناونع 129129

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

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

زا 118 ھحفص 99 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/83xrjlas6nhx5?user=37505&ntc=6043942
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6043942?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jhsqpqyv82jev?user=37505&ntc=6044023
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6044023?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

وکسیس6042269 چیئوس  هحفص 37)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سسکا6042432 هیال  چیئوس  تازیهجت  هحفص 37)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش6042529 اتید  هحفص 95)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

تروپ6042822 چیئوس 24  هحفص 95)هاگتسد  چیئوس  ( چیئوس

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

تروپ6042840 هکبش 24  اتید  هحفص 95)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

تسویپ6043154 لیاف  اب  قباطم   WS-C3750X-24S-S(37 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هعجاف6043165 زا  یبایزاب  حرط  هژورپ  یارب  هحفص 86)رورس  رورس  ( رورس

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

6043233ACTIVE هکبش اتید  هحفص 37)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

لباک6043581 ربیف - لوژام  - کر - وکسیس هحفص 37)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس و6043756 روتکلس  نادرگ  دیلک  یروتاینیم -  زویف  دیلک  یا -  هتشر  پمال  یسیطانغم -  روتکاتنک 
...

هحفص 95) چیئوس  ( چیئوس

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

یفقس6043942 لیقثرج  قرب  هحفص 95)ولبات  چیئوس  ( چیئوس

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

6044023HDMI چیئوس یزلف  تکوس  لباک  رتیلیپسا  متیآ  هحفص 95)6  چیئوس  ( چیئوس

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

تروپ6044058 چوس 16  هاگتسد  یشزرل -  یتیمیسگارپ  هحفص 37)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52459960 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/10هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6042323 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریگچوس رد  هدیلک  ندزاج  ییاجباج و  هژیو  هبارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/10/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریگچوس ریگچوس ردرد   هدیلک   هدیلک ندزاج   ندزاج وو   ییاجباج   ییاجباج هژیو   هژیو هبارا   هبارا ناونع : : ناونع 130130

نکشرادم نکشرادم -- یروتاینیم یروتاینیم زویف   زویف ترا - - ترا دیلک ) ) دیلک  ) ) چوس چوس -- روتوم روتوم لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم -- روتکاتنک روتکاتنک ناونع : : ناونع 131131
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یقرب مزاول  ملق  دیرخ 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288004314 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
روتکاتنک الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

روتکاتنک الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
ترا دیلک )  ) چوس الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 
لرتنک درب  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 
لرتنک درب  هظفحم  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

روتوم لرتنک  زکرم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
روتوم لرتنک  زکرم  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

یروتاینیم زویف  الاک :  مان 
ددع 80 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
(Circuit Breaker  ) نکشرادم الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/11/23 زاین :  خیرات 

(Circuit Breaker  ) نکشرادم الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دودرم داهنشیپ  لک  ینف ، داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  تیش  اتید  گولاتاک و  هارمه  هب  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22242-061341  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مج رجف  زاگ  شیالاپ  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 14 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

 ....  .... وو راشف   راشف چوس   چوس امد -  -  امد هدنهد   هدنهد ناشن   ناشن ولو -  -  ولو دیئونولس   دیئونولس راشف -  -  راشف هدنهد   هدنهد ناشن   ناشن رتیمسارت -  -  رتیمسارت ناونع : : ناونع 132132
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setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043947 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهب مالعتسا  حرش  اب  قباطم  دیرخ  راشف و ....  چوس  امد -  هدنهد  ناشن  ولو -  دیئونولس  راشف -  هدنهد  ناشن  رتیمسارت -  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . هناماس رد  تسویپ 

1101092273000506 زاین :  هرامش 
مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم   A10 لدم یملق  راشف  رتیمسنارت  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نرق رتسگ  اکرآ  هدننک  هضرع  عجرم   APLISENS یتراجت مان   APC-2000ALW لدم لاتیجید  راشف  رتیمسنارت  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   ABB هدنزاس عجرم   266MSTFCSB3B1E1L1B1M5C1 لدم  266MST یرس راشف  فالتخا  راشف  رتیمسنارت  الاک :  مان 
نارهت بانرجف 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WIKA هدنزاس عجرم   S10 لدم یملق  راشف  رتیمسنارت  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
نرق رتسگ  اکرآ  هدننک  هضرع  عجرم   APLISENS یتراجت مان   PCE-28 لدم لاتیجید  راشف  رتیمسنارت  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

ماس رذآ  قیقد  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ضویع  یتراجت  مان   LT-33 لدم یجنلف  حطس  رتیمسنارت  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
ماس رذآ  قیقد  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ضویع  یتراجت  مان   LT-44 لدم یجنلف  حطس  رتیمسنارت  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

هوژپ تعنص  یماح  یسدنهم  یحارط  هدننک  هضرع  عجرم   ENDRESS HAUSER یتراجت مان   Prothermo NMT532 لدم لاتیجید  امد  رتیمسنارت  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
هوژپ تعنص  یماح  یسدنهم  یحارط  هدننک  هضرع  عجرم   ENDRESS HAUSER یتراجت مان   Prothermo NMT539 لدم لاتیجید  امد  رتیمسنارت  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/15 زاین :  خیرات 

هوژپ تعنص  یماح  یسدنهم  یحارط  هدننک  هضرع  عجرم   ENDRESS HAUSER یتراجت مان   PMP 71 لدم یلاتیجید  راشف  رتیمسنارت  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/15 زاین :  خیرات 
مج رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهب مالعتسا  حرش  اب  قباطم  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسیابیم  هدنشورف  دشابیم  یضرف  هناماس  رد  هدش  تبث  یاهالاک  حرش  دک و  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن .  یراذگراب  هناماس  رد  تسویپ 

07731682588 سکفلت :  یقداص  دیرخ :  رومام 

7556154864 یتسپ :  دک  مج ،  هاگشیالاپ  مج  رهشوب  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31682588-077  ، 31682978-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36264098-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ریگچوس6042323 رد  هدیلک  ندزاج  ییاجباج و  هژیو  هحفص 100)هبارا  چوس  ( چوس

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

هاگتسد6042888 چوس 1  مویکو  هحفص 26)تازیهجت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نکشرادم6042910 - یروتاینیم زویف  ترا - دیلک )  ) چوس - روتوم لرتنک  زکرم  - هحفص 100)روتکاتنک چوس  ( چوس

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

6043947 .... راشف و چوس  امد -  هدنهد  ناشن  ولو -  دیئونولس  راشف -  هدنهد  ناشن  هحفص 100)رتیمسارت -  چوس  ( چوس

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

مرن6043958  - هجرد زنل 90  اب  تاو  ییانشور 140  روتکژورپ  جنس -  تعرس  یاه  نیبرود  بصن  هیهت و 
هاگشناد تکناک  هورگ  عیمجت  رازفا 

هحفص 14) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هداد6044036 زکرم  یاه  چوس  یزادنا  هار  نیمات و  هحفص 10)یحارط ،  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تروپ6044058 چوس 16  هاگتسد  یشزرل -  یتیمیسگارپ  هحفص 37)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت قبط  یریوصت  یتوص  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000389 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یللملا نیب  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   DATAVIDEO هدنزاس عجرم   DATAVIDEO یتراجت مان   SE-650 لدم هلاناک  یریوصت 4  رسکیم  الاک :  مان 

هژارف نارهت 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/01 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع دادعت 1  هب   expersion 1 لدم تفارکدناس  کرام  لاتیجید  رسکیم  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددع دادعت 4  هب   jbl لدم  eon715 کرام یوگ  دنلب  - 2

ددع کی  دادعت  هب   data video لدم ریوصت  رسکیم  - 3
ددع کی  دادعت  هب   aver کرام ردروکر  - 4

ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ  ههام  تروص 6  هب  تخادرپ 

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

36363633-071  ، 32331028-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاحیضوت6042438 قبط  یریوصت  یتوص  هحفص 104)تازیهجت  توص  ( توص

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

الاب6043758 تعرس   EOS5D لدم نونک  نیبرود  یارب  تیاباگیگ  نیبرود 64  هحفص 16)هظفاح  نیبرود  ( نیبرود

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

یب6043909 نوفورکیم  ادص -  یا  هفرح  هدننک  طبض  رتپوک -  داوک  یمومع - : طباور  تازیهجت  نیمات 
رزیاهنس فا ) شله   ) میس

هحفص 16) نیبرود  ( نیبرود

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

نوفورکیم6044073 ادص -  طبض  هاگتسد  تاموزلم -  یساکع و  نیبرود  یرادربملیف -  نیبرود  نیمات : 
 ... یا و هقی 

هحفص 16) نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تاحیضوت تاحیضوت قبط   قبط یریوصت   یریوصت یتوص   یتوص تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 133133
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وفسنارت ناریا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1-144-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

iran-transfo.com :: عبنم :: 1401/09/28عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام دروبیک و  سیک -  یرتویپماک - متسیس  هاگتسد   17 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.تسا هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نویلیم  لغبم 100  هب  یکناب  همانتنامض 

یمومع دیرخ  وفسنارت  ناریا  تکرش  نارهت  هداج  رتمولیک 4  ناجنز   :: سردآ سردآ

یلخاد 2385  33790593-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ مرخ  ناتسرهش  یندم  هلا  تیآ  دیهش  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 13 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042376 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدهع هب  زکرم  برد  ات  راب  لمح  هیارک  .ههام  تخادرپ 6 .تسویپ  لیاف  قباطم  .ددع  تناس 5 ومیسام 90  دازون   spo2 بورپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدنشورف 

1101090734000212 زاین :  هرامش 
دابآ مرخ  یندم  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

SHENZHEN MED-LINK هدنزاس عجرم   S0010F-S لدم یتایح  مئالع  گنیروتینام  دربراک   cm 95 زیاس  SPO2 لافطا ینوکیلس  بورپ  الاک :  مان 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ELECTRONICS TECH CO.LTD

ددع 5 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  زکرم  برد  ات  راب  لمح  هیارک  .ههام  تخادرپ 6 .تسویپ  لیاف  قباطم  .ددع  تناس 5 ومیسام 90  دازون   spo2 بورپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6814713115 یتسپ :  دک  دابآریخ ،  راولب  یادتبا  نیسح  ماما  نادیم  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33436998-066  ، 33403435-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403435-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتویپماک یرتویپماک متسیس   متسیس هاگتسد   هاگتسد   1717 ناونع : : ناونع 134134

هدهع هدهع هبهب   زکرم   زکرم برد   برد اتات   راب   راب لمح   لمح هیارک   هیارک .ههام   .ههام 66 تخادرپ   تخادرپ .تسویپ   .تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم .ددع   .ددع 55 تناس   تناس   9090 ومیسام   ومیسام دازون   دازون   spo2spo2 بورپ   بورپ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هدنشورف   هدنشورف

135135
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جرک یروانف  تاقیقحت و  تنواعم   :: 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 13 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042391 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشاب یم  ههامود  هیوست  یمازلا و  تسویپ  تسیل  قبط   IT تاموزلم تهج  روتکاف  شیپ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091746000020 زاین :  هرامش 

جرک یروانف  تاقیقحت و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   W2286L لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( هدوزفا شزرا  یهاوگ  سیسات و  یهگآ   ، یمسر همانزور  همانساسا ، تیلاعف ، زوجم   ) تکرش کرادم  تسویپ و  تسیل  قبط  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ههامود  هیوست  یمازلا و 

3198764653 یتسپ :  دک  نایرافص ،  نابایخ  رهشلگ  یرتم  جرک 45  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34647057-026  ، 34643922-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34643922-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042471 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام هدنرادهگن  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000886 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رکتبم ناقالخ  داراب  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  داراب  یتراجت  مان   MS2 لدم روتینام  کیمونوگرا  هدنرادهگن  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 75 دادعت : 
1401/09/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6137674764 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  - یقرش رگراک  راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360747-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 . . دشاب دشاب یمیم   ههامود   ههامود هیوست   هیوست وو   یمازلا   یمازلا تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط   ITIT تاموزلم تاموزلم تهج   تهج روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 136136

روتینام روتینام هدنرادهگن   هدنرادهگن هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 137137
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامن تقد  افطل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هشاب چنیا  یلو 20 لدم  نامه  روتینام 

ددرگ یراذگ  تمیق   HATRON EI371UM لدم ( هنایار سیک  ) سیک ینیم 
1101090345000206 زاین :  هرامش 

یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کشونا تعنص  ایک  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان   PARS EVO لدم هنایار  لماک  سیک  الاک :  مان 

تس 3 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

یمجع داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   LC2000 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
ادلی نیرآ  دالوف  یناگرزاب  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   HP LaserJet P4014 Printer لدم یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

ناریا یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   CANOSACN LIDE 220 لدم هنایار  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  یج  لا  یتراجت  مان   mk 400 لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرزیل یرزیل رگپاچ   رگپاچ روتینام -  -  روتینام ناونع : : ناونع 138138
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گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1253-PHD-15395 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6042724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ 21-10-1401 عورش 22-09-1401 - هکبش - تازیهجت  رتویپماک و  هورگ  سالپ - یج  روتینام  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشددیپس نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روپ یقن  سدنهم  مناخ  سامت 09227162334  هرامش  تسویپ  تسیل  قباطم  هباشم )  دک  ناریا  یکشزپ (  تاریهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092643000012 زاین :  هرامش 

تشددیپس ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
بلق ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   MEDIANA یتراجت مان   FM20 لدم روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/27 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روپ یقن  سدنهم  مناخ  هرامش 09227162334  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد  دامرف  هجوت  تمیق  تسیل  هب  تمیق  مالغا  زا  لبق  تسا  دنشهاوخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ همیمض  مالقا  زیر  هب  روتکاف  افطل  دامرف .  لصاح  سامت 

6891843466 یتسپ :  دک  تشددپس ،  نامردو  تشادهب  هکبش  ینیمخ  ماما  نابایخ  تشددپس  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33137214-066  ، 33137212-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33138141-033 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سالپ سالپ یجیج   روتینام   روتینام نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 139139

(( روتینام   روتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد یکشزپ (  (  یکشزپ تاریهجت   تاریهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 140140

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یندم دیهش  ینامرد  یشزومآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لارتناس روتینام  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000566 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  تداعس  هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   SAHAND Pro لدم یکشزپ  لارتناس  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلخاد 271/ دینک .  تبحص  یکشزپ  تازیهجت  لوئسم  یتابن  یاقآ  اب  لاوئس  هنوگره  تروص  رد  .تسا / یمازلا   irc دک یواح  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
B9 لارتناس روتینام  ههام /  شش  هیوست 

5166615573 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33373938-041  ، 3337771-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33360792-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لارتناس لارتناس روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 141141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043487 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  لیاف  قبط  سالپ 24  روتینام ج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  لماک  سیک 

تسویپ لیاف  قبط  وکست  سوام  دروبیک  تس 
1101091579000470 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-245LN لدم  in 24 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   AVA لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

قرش متسیس  نسوت  هدننک  هضرع  عجرم  وکست  یتراجت  مان   TKM 8058 لدم هنایار  سوام  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/09/26 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات زا  سپ  تخادرپ  هنیزه  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهعرب  عوجرم  ای  لمح  هنیزه  راگزاسو -) گنژاوآ  ربتعم (  یتناراگ  یاراد  تاعطق  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  زور  تدم 30 هب  سانشراک 

09153030239

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38806050-051  ، 38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط وکست   وکست سوام   سوام دروبیک   دروبیک تستس   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم اباب   لماک   لماک سیک   سیک تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط سالپ  2424   سالپ جج   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 142142
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سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt26-0120313 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم یلامعبنم داهنشیپ  تلهم  ینف 1401/09/16 - داهنشیپ  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/09/27

6043609 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک یاهمتسیس  قیقد  تالآرازبا  مزاول و  رتوپیماک ، هورگ : مک -  بو  روتینام و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/09/22تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاس 1401/9/22هرامش رد  جرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم یلام 1401/9/27عبنم داهنشیپ  ینف 1401/9/16  داهنشیپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنیرپ روتینام و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مکمک بوبو   وو   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 143143

رتنیرپ رتنیرپ وو   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 144144
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( یشهوژپ  ) یروانف تاقیقحت و  تنواعم  هزوح   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6043697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  رتویپماک  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003885000123 زاین :  هرامش 

یروانف یشهوژپ و  تنواعم  هزوح  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/29 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگشیامزا 04531505334 سانشراک  سامت  هرامش  - دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه  - دوش تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5619913131 یتسپ :  دک  هاگشناد ،  نابایخ  یاهتنا  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33512802-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33510135-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرتویپماک6042224 متسیس  هاگتسد  هحفص 105)17  روتینام  ( روتینام

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

هیارک6042376 .ههام  تخادرپ 6 .تسویپ  لیاف  قباطم  .ددع  تناس 5 ومیسام 90  دازون   spo2 بورپ
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  زکرم  برد  ات  راب  لمح 

هحفص 105) روتینام  ( روتینام

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

یم6042391 ههامود  هیوست  یمازلا و  تسویپ  تسیل  قبط   IT تاموزلم تهج  روتکاف  شیپ  هئارا 
 . دشاب

هحفص 105) روتینام  ( روتینام

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

تاعالطا6042455 تیریدم  زکرم  گنیروتینام  یریوصت و  تراظن  یاه  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و 
ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  اههار و 

هحفص 48) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

روتینام6042471 هدنرادهگن  هحفص 105)هیاپ  روتینام  ( روتینام

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

یرزیل6042700 رگپاچ  هحفص 105)روتینام -  روتینام  ( روتینام

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

سالپ6042724 یج  روتینام  هحفص 105)نیمات  روتینام  ( روتینام

رتویپماک رتویپماک متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 145145

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

موف6042879 بآ و  باترپ  هحفص 31)روتینام  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

روتینام )6043305 لاتف  هاگتسد  یکشزپ (  تاریهجت  هحفص 105)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

نویساموتا6043344 لرتنک و  تازیهجت  گنیروتینام  هحفص 62)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لارتناس6043462 روتینام  هحفص 105)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

دروبیک6043487 تس  تسویپ  لیاف  تاصخشم  اب  لماک  سیک  تسویپ  لیاف  قبط  سالپ 24  روتینام ج 
تسویپ لیاف  قبط  وکست  سوام 

هحفص 105) روتینام  ( روتینام

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

مک6043609 بو  هحفص 105)روتینام و  روتینام  ( روتینام

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

رتنیرپ6043617 هحفص 105)روتینام و  روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک6043697 هحفص 105)متسیس  روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تباث6042547 زنل  تلوب  هتسب  رادم  هحفص 62)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تازیهجت6043690 تاقلعتم و  هیلک  هارمه  هب  هتسبرادم  هحفص 62)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005066000078 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/01هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:00عبنم تعاس :   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6044110 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهردیف رونام  ییاتسور ، یناسر  قرب  رباعم ، ییانشور  یزاس ، هنیهب  حالصا و  ثادحا ، هعسوت و  یاه  هژورپ  یارجا  رب  یمک  ینف و  تراظن  یحارط و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
عیزوت تکرش  نیبامیف  ( ARC-GIS) رازفا مرن  یور  هکبش  یزاس  هدایپو  یناسرزورب  نینچمه  نامتخاس و  تاسیسات  ینامتخاس و  یرادرب ، هرهب  تافلت ، شهاک  ،

دزی  ناتسا  قرب  یورین 
دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مئاق رظتنم  دیهش  راولب  دزی ،   ، 8916794637 یتسپ :  دک  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

6042695( امیس ) تاعالطا تیریدم  یزاس  هچراپکی  هناماس  رازفا  مرن  دیلوت  هحفص 18)یحارط و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هریغ6042895 لباک و  چیوس - رتیلپسا -  نویساموتا -  متسیس  ناونع   USP لگناد رازفا  مرن  هحفص 18)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هوحن6043160 هلاس  ینابیشپ 2  هارمه  هب  ینامزاس  هخسن  شیوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال  دیرخ 
.دوب دهاوخ  خیرات 1404/3/26  هب  هنازخ  دانسا  لحم  زا  دیرخ  غلبم  لک  تخادرپ :

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دیپس6043195 یرازفا  مرن  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یناتسرامیب6043306 تیریدم  عماج  هناماس  یناسر  زور  هبو  هحفص 18)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

6043698PTZ نیبرود یزادنا  هار  هحفص 62)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

مرن6043958  - هجرد زنل 90  اب  تاو  ییانشور 140  روتکژورپ  جنس -  تعرس  یاه  نیبرود  بصن  هیهت و 
هاگشناد تکناک  هورگ  عیمجت  رازفا 

هحفص 14) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

6044110، یزاس هنیهب  حالصا و  ثادحا ، هعسوت و  یاه  هژورپ  یارجا  رب  یمک  ینف و  تراظن  یحارط و 
 ... اهردیف و رونام  ییاتسور ، یناسر  قرب  رباعم ، ییانشور 

هحفص 114) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

یناسر یناسر قرب   قرب رباعم ، ، رباعم ییانشور   ییانشور یزاس ، ، یزاس هنیهب   هنیهب وو   حالصا   حالصا ثادحا ، ، ثادحا وو   هعسوت   هعسوت یاه   یاه هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ربرب   یمک   یمک وو   ینف   ینف تراظن   تراظن وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع
 ...  ... وو اهردیف   اهردیف رونام   رونام ییاتسور ، ، ییاتسور

146146
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

یریوصت6042408 تراظن  ویسپ  تازیهجت  هحفص 62)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاعالطا6042455 تیریدم  زکرم  گنیروتینام  یریوصت و  تراظن  یاه  نیبرود  یرادهگن  ینابیتشپ و 
ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  اههار و 

هحفص 48) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

تازیهجت6042708 یطابترا و  تخاسریز  داجیا  یارب  یزادنا  هار  میسیب و  کنیل  لکد و  بصن  دیرخ و 
یریوصت تراظن 

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نامرک ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6042899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یئادف 09133405023 دشاب ) یم  هباشم  دک  ناریا  روتکژورپوئدیو ( ددع  دیرخ 60 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  داتس  هناماس  رد  طبترم  یفنص  زوجم  گولاتاک و  هئارا  هب  مزلم  هدننک  نیمات 

1101004323000137 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناریا یرادا  یاهنیشام  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم   OPTOMA هدنزاس عجرم   EX 762 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 60 دادعت : 

1401/09/27 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک نامرک ،  ناتسا  سرادم  یزاسون  لک  هرادا  یدازآ -  نادیم  هعمج و  ماما  هارراهچ  لصافدح  یمالسا -  یروهمج  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7619643153 یتسپ : 

32451151-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32442084-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتکژورپوئدیو6042899 ددع  هحفص 117)دیرخ 60 روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

تسویپ6043536 تاصخشم  قبط   EB-E01 لدم نوسپا  روتکژرپ  اتید  هاگتسد  کی  هحفص 83)دیرخ  روتکژرپ  ( روتکژرپ اتید   اتید

روتکژورپوئدیو روتکژورپوئدیو ددع   ددع 6060 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 147147
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

یقرب6042327 هرکرک  یاهمتسیسبصن  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 56) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ناقلمس6042330 هنام و  تسویپ  لیاف  قبط  یقرب  هرکرک  یاهمتسیسبصن  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 56) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

ینیمخ6042349 ماما  هبعش  تسویپ  لیاف  قبط  یقرب  هرکرک  یاهمتسیسبصن  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 56) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یقرب6042831 هرکرک  یزادنا  هار  یاهمتسیسبصن و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 56) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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