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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 10

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 15

140 1140 1 یدید   هبنش  1717   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   206هکس ,503,008206 اکیرمآ503,008, اکیرمآ رالد   تاراما397,650397,650رالد تاراما مهرد   110مهرد ,880110 ,880

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   ,195هکس 100 , 000195, 100 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   280رالد ,900280 سیئوس900, سیئوس کنارف   440کنارف ,400440 ,400

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 119,500هکس , 0001 19,500 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع304,900304,900رالد ناتسبرع لایر   108لایر ,760108 ,760

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 85,000هکس , 00085,000 , وروی000 ژورن433,780433,780وروی ژورن نورک   40نورک ,90040 ,900

رایع رایع   1818 یالط   18یالط ,698 ,00018 ,698 سیلگنا000, سیلگنا دنوپ   ,494دنوپ 120494, نپاژ120 نپاژ نینی   دصکی   309,390309,390دصکی

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
((2424))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 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 116 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 10  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 16  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 27

( یهگآ دادعت 26  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 38

( یهگآ دادعت 3  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 53

( یهگآ دادعت 15  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 56

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 64

( یهگآ دادعت 14  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 69

( 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 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

( یهگآ دادعت 2  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 12  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 3  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 20  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

( یهگآ دادعت 8  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

( یهگآ دادعت 12  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

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

( یهگآ دادعت 7  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 105

( یهگآ دادعت 13  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 106

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

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 4  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

ناتسلگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

230-1401/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا ناهج   :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 11  ات   - 1401/11/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118795 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 13   - 1401/11/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ ناتسا  حطس  رد  نیکرتشم  یارب  هارمه  هرامش  قیرط  زا  کمایپ  ینیزگیاج  قرب و  ضوبق  فذح  حرط  هژورپ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  29/126/400/000 دروارب : 

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   1/874/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   300/000 دیرخ : 

هناخریبد لوا  هقبط  تلادع 23  رصعیلو  نابایخ  ناگرگ -   :: سردآ سردآ

01732684412 :: نفلت :: -www.setadiran.ir-http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.Tavanir.org.ir

01732627430 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گنیدله هعبات  یاه  تکرش  زا  نایناریا  شنکارت  ریبدت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هپس کناب  تاعالطا  یروانف 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف دیدمت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم نایاپعبنم ات  یهگا  نیا  رشن  زا  سپ  یراک  زور   7  - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یرادا تقو 

6118893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کنابوئن یرازفا  مرن  تخاس  ریز  طیارش  دجاو  راکنامیپ  یئاسانش  تهج  ( RFI  ) تاعالطا یارب  تساوخرد  لاسرا  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  کنابوئن  یکناب  هیاپ  یاهسیورس  یرازفا و  مرن  تخاس  ریز  نیمات  راکنامیپ  ییاسانش  هب  تبسن  دراد  رظن  رد 

ماظن نامزاس  رد  تیوضع   - RFI یرتشم شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  هزوح  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  ربتعم  هبتر  ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا رد  ..و  روشک  یا  هنایار  یفنص 

تکرش هناخربد  کالپ 1 وب -  بش  هچوک  لدحبص -  نادیم  ع - )  ) نسح ماما  راولب  کنوپ -  هارراهچ  زا  رتالاب   :: سردآ سردآ

02163598908 :: 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

ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد   نیکرتشم   نیکرتشم یارب   یارب هارمه   هارمه هرامش   هرامش قیرط   قیرط زازا   کمایپ   کمایپ ینیزگیاج   ینیزگیاج وو   قرب   قرب ضوبق   ضوبق فذح   فذح حرط   حرط هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 11

کنابوئن کنابوئن یرازفا   یرازفا مرن   مرن تخاس   تخاس ریز   ریز طیارش   طیارش دجاو   دجاو راکنامیپ   راکنامیپ یئاسانش   یئاسانش تهج   تهج ( ( RFIRFI  ) ) تاعالطا تاعالطا یارب   یارب تساوخرد   تساوخرد لاسرا   لاسرا ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 22

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

یفیک یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
لوا تبون 

1401/10/17 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401  / ع / 16 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلدمه  :: عبنم تعاس 15:00عبنم ات  رثکادح   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119092 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوپ فیک  شیاپ  عماج  هناماس  چوس و  لوپ  یکینورتکلا  فیک  تخاس  ریز  یتناراگ  شزومآ و  یزاس ، یموب  رارقتسا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هام لقادح 3  یاراد  یزرواشک  کناب  زا  ریغ  هب  یزکرم  کناب  تمرف  نیرخآ  قباطم  یکناب  همانتنامض  هرقف  کی  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  نازیم 2/000/000/000  هب  یزرواشک  کناب  بعش  هیلک  رد  تخادرپ  لباق  هرامش 854579856  باسح  هب  هجو  زیراو  ای  رابتعا و 

.دشاب یم  لایر  هصقانم 1,000,000  دانسا  شورف  هنیزه 
.دشابیم هصقانم  هدنرب  هدهعب  مود  لوا و  تبون   ) هصقانم یهگآ  رشن  پاچ و  هنیزه 

هقبط یزکرم   ، نامتخاس کالپ 247 ،  ابمومول  سیرتاپ  نابایخ  شبن  دمحا  لآ  لالج  هارگرزب  نارهت  سردآ  هب  یزرواشک  کناب  رازگ  هصقانم  هاگتسد  یناشن   :: سردآ سردآ
ییارجا تامدخ  تاکرادت و  لک  هرادا  مجنپ 

02141934 :: نفلت :: http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003001000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرالاس مدرم   :: عبنم :: 1401/11/04عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119095 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/11/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاجم یاضف  تینما  تاعالطا و  یروانف  زکرم  تازیهجت  یزادنا  هار  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناریا درادناتسا  یلم  نامزاس  درادناتسا  نادیم  یتعنص  رهش  جرک -   :: سردآ سردآ

88969737-85193768 مان :  تبث  رتفد   1456 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوپ لوپ فیک   فیک شیاپ   شیاپ عماج   عماج هناماس   هناماس وو   چوس   چوس لوپ   لوپ یکینورتکلا   یکینورتکلا فیک   فیک تخاس   تخاس ریز   ریز یتناراگ   یتناراگ وو   شزومآ   شزومآ یزاس ، ، یزاس یموب   یموب رارقتسا   رارقتسا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

یزاجم یزاجم یاضف   یاضف تینما   تینما وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف زکرم   زکرم تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 44

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  تعاس 15  ات   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نیعم  :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 15  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119598 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 9   - 1401/10/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نایرتشم هاگشاب  هناماس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  بصن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تالماعم نویسیمک  هناخریبد  موس -  هقبط  کی  کالپ  نافرع -  هچوک  یرهطم  دیهش  عطاقت  زا  رتالاب  یناهارف -  ماقم  مئاق  نابایخ   :: سردآ سردآ

81561068 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش6118076 حطس  رد  زاجمریغ  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  ینابیتشپ 32  یرادهگن و  هحفص 10)ریمعت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

زاجم6119093 ریغ  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یارجا 16  هحفص 10)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش ات  لوا  تبون  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یگدنزاس داصتقا و   :: عبنم تعاس 14عبنم ات   - 1401/11/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118493 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/11/11 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

راهباچ  یرتشوش  دیهش  تفن  رابنا   LGTG متسیس تشادهگن  تاریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش  لاسکی  ارجا  تدم 
لایر دروارب 16.166.304.636 

دات یهاوگ  لصا  ریوصت  هئارا  یزکرم -  هبعش  تلم  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  زیراو  تروص  هب  لایر  نیمضت 809.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تیحالص همانیهاوگ  لصا  ریوصت  هئارا  یروهمج -  تسایر  یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  زا  تازیهجت  تاسیسات و  هبتر 5  لقادح  اب  یدنب  هبتر  تیحالص 

یعامتجا هافر  نواعت و  راک و  هرادا  زا  ینمیا 

راهباچ هقطنم  یتفن  یاه  هدورآرف  شخپ  یلم  تکرش  دایص  راولب  یاهتنا  راهباچ   :: سردآ سردآ

:: 05435339981 و 05435339985 نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نایرتشم نایرتشم هاگشاب   هاگشاب هناماس   هناماس رارقتسا   رارقتسا وو   یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

LGTGLGTG متسیس   متسیس تشادهگن   تشادهگن وو   تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 66

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

لوا تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 102 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم شالت   :: عبنم مالعاعبنم یهگآ  نیا  مود  تبون  راشتنا  زا  سپ  زور  ات 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یبتک یگدامآ 

6119424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Pressure Transmitters.Plc Card Barrire دیرخ هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر غلبم 7.000.000.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

04134448095 - 34496274 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

04134447089 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش یلا  زا 1401/10/17  دانسا  تفایرد   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ عولط   :: عبنم تدمعبنم هب  دانسا  تفایرد  تلهم  زور  نیرخآ  زا   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تعاس 19 ات  یراک  زور   10

6119522 :: هرازه هرازه تعاس 13دکدک    - 1401/11/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها رهش  دنمشوه  یکیفارت  یاه  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  هیلوا 54.026.000.000  غلبم 

هام راک 12  ماجنا  تدم 

هنیزه تخادرپ  یکناب -  همان  تنامض  ای  یلم  کناب  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  تروص  هب  لایر  هدرپس 2.701.300.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  داتس  هناماس  ینوناق  هوجو  یهگآ و  راشتنا 

یونزغ شبن  بالقنا  نابایخ  رد  عقاو  یرادرهش  هرامش 3  نامتخاس  تسارح  هنامرحم  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ
رکذلا قوف  سردآ  هب  اهدادرارق  هرادا  یرادرهش  هرامش 3  نامتخاس  لحم  ییاشگزاب 

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Pressure Transmitters .Plc  Card BarrirePressure Transmitters .Plc  Card Barrire دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 77

دنمشوه دنمشوه یکیفارت   یکیفارت یاه   یاه هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  ددجم  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

445/020/01 :: م م /  یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/10/22هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

دنمرنه  :: عبنم :: 1401/11/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه هناخراک  رد  قیرح  ءافطاو  نالعا  متسیس  بصنو  دیرخ  یسدنهم  هتسب  هیهت  و  ( FEED  ) یتامدقم تاعلاطم  تهج  هرواشم  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 نانزاپ عمتجم 

لایر   13/000/000/000 دروارب :
یسمش لاسکی  دادرارق :  تدم 

.دش دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک  تازیهجت -  تاسیسات و  هتشر  رد  هرواشم  هیاپ 2  لقادح  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد 

نفلت 07421921421 یتسپ 7581873849  دک  یتسپ 191 -  قودنص  یزکرم  هرادا  نامتخاس  ناراسچگ  - زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد قیرح   قیرح ءافطاو   ءافطاو نالعا   نالعا متسیس   متسیس بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ یسدنهم   یسدنهم هتسب   هتسب هیهت   هیهت وو   ( ( FEEDFEED  ) ) یتامدقم یتامدقم تاعلاطم   تاعلاطم تهج   تهج هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
عمتجم عمتجم یاه   یاه هناخراک   هناخراک
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

رهشوب ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدرشف یفیک  یبایزرا  مود  تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01/34 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش یلا  زور 1401/10/14  تعاس 8  زا   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

عورش  :: عبنم لیوحتعبنم تعاس 8 -  یفیک  یبایزرا  دانسا  لاسرا   - 1401/11/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
همان 1401/11/12 تنامض 

6118524 :: هرازه هرازه :: 1401/11/12دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DISASTER نارحب زا  یبایزاب  یا  هنایار  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 220.000.000.000  غلبم 

یاه هداد  هکبش  یاه  هزوح  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  تیحالص  همانیهاوگ  ربتعم -  یکناب  همان  تنامض  لایر  نیمضت 10.400.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اتفا همانیهاوگ  هیارا   - MAINFRAME ریغ یاه  هنایار  هیارا  دیلوت و  یتارباخم و  یا و  هنایار 

یناریتشک هارراهچ  هدیسرن  یراولد  یلعسیئر  راولب  سدق - هکلف  - رهشوب ناتسا  زاگ  تکرش   :: سردآ سردآ

07731664291 - 07733337603 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

سکاف 07731664115 دات  هرامش   07733330964 :: 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

رهش6118076 حطس  رد  زاجمریغ  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  ینابیتشپ 32  یرادهگن و  هحفص 10)ریمعت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یارب6118795 هارمه  هرامش  قیرط  زا  کمایپ  ینیزگیاج  قرب و  ضوبق  فذح  حرط  هژورپ  یارجا 
ناتسا حطس  رد  نیکرتشم 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ریز6118893 طیارش  دجاو  راکنامیپ  یئاسانش  تهج  ( RFI  ) تاعالطا یارب  تساوخرد  لاسرا  ناوخارف 
کنابوئن یرازفا  مرن  تخاس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زاجم6119093 ریغ  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یارجا 16  هحفص 10)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یزاجم6119095 یاضف  تینما  تاعالطا و  یروانف  زکرم  تازیهجت  یزادنا  هحفص 5)هار  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نایرتشم6119598 هاگشاب  هناماس  رارقتسا  یزاس و  هدایپ  بصن  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

DISASTERDISASTER نارحب   نارحب زازا   یبایزاب   یبایزاب یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010
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زاوها یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمکی  لوا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

نازور  :: عبنم تدمعبنم هب  دانسا  تفایرد  تلهم  زور  نیرخآ  زا   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم یرادا  تقو  نایاپ  ات  یکیزیف  لیوحت  هناماس -  رد  یراک  زور   10

6118076 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 13   - 1401/11/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

راک 12 ماجنا  تدم  لایر - هیلوا 20.400.000.000  غلبم  زاوها - رهش  حطس  رد  زاجمریغ  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  ینابیتشپ 32  یرادهگن و  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام

.تسا هدنرب  هدهعب  داتس  هناماس  ینوناق  هوجو  یهگآ و  راشتنا  هنیزه  تخادرپ  هیلوا -  غلبم  دصرد  جنپ  همانتنامض  لایر  هدرپس 1.020.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یونزغ  شبن  بالقنا  یرادرهش خ  هرامش 3  نامتخاس  تسارح  هنامرحم  رتفد  لیوحت :  :: سردآ سردآ
اهدادرارق هرادا  یرادرهش  هرامش 3  نامتخاس  لحم  هصقانم  یرازگرب  - 

:: 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 ردرد   زاجمریغ   زاجمریغ تعرس   تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث هناماس   هناماس   3232 ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 111 1
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نارهت هقطنم 17  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

97-1401/89 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تدم 10  هب  یهگا  راشتنا  خیرات  زا  دانسا  هئارا  تفایرد و   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6118135 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لیذ  هحورشم  تایلمع  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
موس تبون  هقطنم 17  یرادرهش  دیراورم  رختسا  فقس  ششوپ  تمرم و  ریمعت و  تایلمع  یارجا  - 

مراهچ تبون  کی  هیحان  هدودحم  حطس  رد  دنامسپ  هزیناکم  یروآ  عمج  بور و  تفر و  ییارجا  تایلمع  - 
( مراهچ  ) تبون هس  هیحان  هدودحم  حطس  رد  دنامسپ  هزیناکم  یروآ  عمج  بور و  تفر و  ییارجا  تایلمع  - 

رنب یروآ  عمج  یرادهگن و  بصن  پاچ  یحارط  هیهت   ، تایلمع - 
مدقم ناردارب  دیهش  نابایخ  تالحم  هعسوت  یاه  هژورپ  یارجا  هقطنم و  هدودحم  حطس  رد  یرهش  عافد  یب  طاقن  ییانشور  تازیهجت  دیرخ  - 

 ( مود تبون  مدقم (  ناردارب  دیهش  نابایخ  تالحم  هعسوت  یاه  هژورپ  یارجا  هقطنم و  هدودحم  حطس  رد  یرهش  ناملبم  ناملآ و  تازیهجت  دیرخ  - 
هقطنم حطس  یاهناتسوب  رد  نیلولعم  رباعم  یزاس  بسانم  تهج  یکیفارت  عناوم  هلابز و  لطس  یشزرو  تس  یروخبآ  تکمین  هیهت  - 

( مود تبون  هیرظان (  یگنهرف  هعومجم  تهج  درگلیم  دیرخ  تایلمع  - 
( مود تبون  ع )  ) بلاطیبا ترضح  هداز و  یلو  نادیهش  یگنهرف  یاه  هعومجم  تازیهجت  مالقا و  دیرخ  تایلمع  - 

هقطنم 17  یرادرهش  مان  هب  دک 259  رذوبا  هبعش  رهش  کناب  دزن  هرامش 7005503266  باسح  هب  یدقن  تروص  هب  هدرپس  نازیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هصقانم  ناگدنرب  هدهع  هب  یهگا  هنیزه 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: business.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - حطس حطس ردرد   دنامسپ   دنامسپ هزیناکم   هزیناکم یروآ   یروآ عمج   عمج وو   بور   بور وو   تفر   تفر ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع رختسا -  -  رختسا فقس   فقس ششوپ   ششوپ وو   تمرم   تمرم وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
رنب رنب یروآ   یروآ عمج   عمج وو   یرادهگن   یرادهگن بصن   بصن پاچ   پاچ یحارط   یحارط هیهت   هیهت  ، ، تایلمع تایلمع دنامسپ -  -  دنامسپ هزیناکم   هزیناکم یروآ   یروآ عمج   عمج وو   بور   بور وو   تفر   تفر ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع

1212
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رهشمالسا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یگدنزاس داصتقا و   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریدغلا  یدنبرمک  یاه  نادرگرب  رود  یارجا  یسدنه و  حالصا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  رابتعا 80.000.000.000  غلبم 

نیگنس  کبس و  یاهوردوخ  کالپ  ضیوعت  زکرم  یزادنا  هار  ثادحا و  مود  زاف  هژورپ 
لایر  رابتعا 70.000.000.000  غلبم 

ییامنهار یاه  عارچ  یرادهگن  یزادنا و  هار  بصن  هیهت ، هژورپ 
لایر رابتعا 10.000.000.000  غلبم 

هار هبتر 5  لایر  -  3.500.000.000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02156363090 :: 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

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

نارهت ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/31/332  - 1401/31/331  - 1401/31/323 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تورث  :: عبنم تعاس 17عبنم ات   - 1401/11/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118621 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/11/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تبرت یدورو  تلوص و  دابآ  دمحا  سخرس ؛  دهشم -  روحم  نهآ  هار  چیپ  هدودحم  رد  یراطخا  یرابخا و  یماظتنا ،  یدومع  میالع  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
..و  ماج 

لایر  دروارب 32.747.396.798 
هزوریف  ناتسرهش  دنبوزاب  ناج -  هدنزوت  ییاتسور  هار  تلافسآ  ثادحا و  یزاسهب ، 

لایر  دروارب 31.992.644.555 
روباشین  ناتسرهش  راهبون  ییاتسور  هار  تلافسآ  ثادحا و  یزاسهب ، 

لایر دروارب 32.968.688.399 

لایر  نیمضت 1.637.369.840   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1.599.632.228

لایر  1.648.434.420

یتسپدک 9173695636 مالسا  نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم   :: سردآ سردآ

0211456  - 8-05133412024 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

05133435888 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو کبس   کبس یاهوردوخ   یاهوردوخ کالپ   کالپ ضیوعت   ضیوعت زکرم   زکرم یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ثادحا   ثادحا یدنبرمک -  -  یدنبرمک یاه   یاه نادرگرب   نادرگرب رود   رود یارجا   یارجا وو   یسدنه   یسدنه حالصا   حالصا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع
ییامنهار ییامنهار یاه   یاه عارچ   عارچ یرادهگن   یرادهگن وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن   بصن هیهت ، ، هیهت نیگنس -  -  نیگنس

1313

..و ..و ییاتسور   ییاتسور هار   هار تلافسآ   تلافسآ وو   ثادحا   ثادحا یزاسهب ،  ،  یزاسهب یراطخا -  -  یراطخا وو   یرابخا   یرابخا یماظتنا ،  ،  یماظتنا یدومع   یدومع میالع   میالع بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1414

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

یا هلحرم  کی  لوا  تیون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش خیرات 1401/10/17  زا   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا رصع   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/11/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119093 :: هرازه هرازه تعاس 13دکدک    - 1401/11/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها رهش  حطس  رد  زاجم  ریغ  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یارجا 16  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هیلوا 104/000/000/000  غلبم 

لایر نیمضت 5/200/000/000  غلبم   :: 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

زاوها روپاش  یدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  خروم 1401/10/15  تعاس 00:00  زا   - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
00:00

nt.ajums.ac.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/10/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119107 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

انیس ناتسرامیب  سناژروا  ریگ ) هبرض  لیردراگ (  لیردنه و  بصن  هیلخت و  لمح ،  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاجم زاجم ریغ   ریغ تعرس   تعرس فلخت   فلخت تبث   تبث هناماس   هناماس   1616 یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

(( ریگ ریگ هبرض   هبرض لیردراگ (  (  لیردراگ وو   لیردنه   لیردنه بصن   بصن وو   هیلخت   هیلخت لمح ،  ،  لمح دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 1616

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نوراک تعنصو  تشک   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 14  نایاپ  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - رپمآ تلو  ولیک  تلو 2500   3000/400v هدنهاک روتامروفسنارت  دنمشوه -  یا  هرکرک  برد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتاکسیب یرتمیلیم  هغیت   5

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیرخ هرادا  یناگرزاب  تیریدم  هزوح  نوراک ، تعنص  تشک و  تکرش  لوفزد  میدق  هداج  رتمولیک 17  رتشوش   :: سردآ سردآ

(2583  ) یلخاد  ) 061-36222071  - 2 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

061-36227306 :: 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

ناگدرل هروا  ییایمیش  دوک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6118248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کاینومآ هروا و  عمتجم  ددرت  لرتنک  متسیس  یزادا  هار  بصن و  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر درایلیم  کی  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 4 کالپ 48  مکی  ناتسلگ  هچوک  ناتسلخن  نابایخ  یدازحرف  راولب  برغ  کرهش  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.lufc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رتاکسیب رتاکسیب یرتمیلیم   یرتمیلیم هغیت   هغیت   55 هدنهاک -  -  هدنهاک روتامروفسنارت   روتامروفسنارت دنمشوه -  -  دنمشوه یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1717

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1818

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

105-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6118067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا تظافح  تازیهجت  نیبرود و  ملق  دیرخ 8  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 16.400.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفن ترازو  تسارح  نامزاس  زا  تیحالص  دات  تیلاعف و  زوجم  یاراد 

:: سردآ سردآ

34496274  - 04134448095 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

04134447089 :: 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

دمحا ریوب  هیولیگهک و  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/27 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/10/17   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ریش بجع   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118894 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/11/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

دمحاریوب  هیولیگهک و  ناتسا  رد  هیولیگهک  ناراسچگ و  یاه  ناتسرهش  زاگ  تاسیسات  دروم  ود  کینورتکلا  تظافح  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دانسا  رد  جردنم  باسح  هب  زیراو  یدقن  تروصب  لایر  نیمضت 2.466.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفن ترازو  تسارح  نامزاس  تسیل  رودنو  رد  نتشاد  رارق 

اهنامیپ روما  دحاو  یزاسرهش  هار و  هرادا  زا  رت  ناپ  نارادهار  نابایخ  یرهطم  راولب  جوسای   :: سردآ سردآ

سکفلت 07433336277  :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت وو   نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1919

زاگ زاگ تاسیسات   تاسیسات دروم   دروم ودود   کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2020

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هصقانم 1401/10/25هرامش نایاپ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

semnan.isipo.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راسمرگ یتعنص  کرهش  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  قرب و  هکبش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش6118076 حطس  رد  زاجمریغ  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  ینابیتشپ 32  یرادهگن و  هحفص 10)ریمعت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

زاجم6119093 ریغ  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یارجا 16  هحفص 10)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دنمشوه6119522 یکیفارت  یاه  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 7)یراذگاو  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت وو   قرب   قرب هکبش   هکبش ناونع : : ناونع 2 12 1
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لیبدرا ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس بو  لیمیا و  درادناتسا  یاهسنسیال  اب   Sophos XGS2100 لاوریاف تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001287000026 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دنمشوه رازفا  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Juniper یتراجت مان   NS-SM-ADD-25D لدم هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا ینابیتشپ  ناگیار و  یشزومآ  هرود  یرازگرب  شورف و  هقباس  دروم  هد  لقادح  کیتامروفنا و  یلاع  یاروش  اتفا و  یهاوگ  ناگدننک :  تکرش  تامازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب هتشاد  ار  لوصحم 

5615813486 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  - تثعب یرادا  کرهش  - لیبدرا لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33742124-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33742127-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118750 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوریو یتنآ  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101060040000429 زاین :  هرامش 

ینامرد یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ تسیل  هب  عاجرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  اددجم  تکرش  رهم  اب  ددرگ و  تبث  تسویپ  تسیل  رد  تمیق  تسا  دنمشهاوخ 

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

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

32300052-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس بوبو   وو   لیمیا   لیمیا درادناتسا   درادناتسا یاه   یاه سنسیال   سنسیال اباب     Sophos XGS2 100Sophos XGS2 100 لاوریاف   لاوریاف ناونع : : ناونع 2222

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناویرم راجیب و  نارایماک ، هورق ، زقس ، جدننس ، یاهناتسرهش  رد  عقاو  ناریا  همیب  بعش  یا  هنایار  یاه  متسیس  ینف  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  حرش  هب 

1101001203000027 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هام 12 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

75 یراک : یاه  هاگتسیا  دادعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
49 دیفس : هایس و  یرزیل  یاه  رگپاچ  دادعت 

3 یگنر : یرزیل  یاه  رگپاچ  دادعت 
7 ینزوس : یاه  رگپاچ  دادعت 

23 رنکسا : دادعت 
7 یا : هرود  سیورس  یارب  هداتسیا  یاه  کر  دادعت 

6613713334 یتسپ :  دک  ناریا ،  همیب  یماهس  تکرش  - یدازآ نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33240881-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33240880-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بعش بعش یایا   هنایار   هنایار یاه   یاه متسیس   متسیس ینف   ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2424

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

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

زا 116 ھحفص 19 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/p6dk5z43hwuwq?user=37505&ntc=6119054
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6119054?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هواپ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش یراذگراب  دانسا  ریاس  مالعتسا و  گرب  ساسا  رب  نازابناج  راولب  ییا و  هواپ  رداقلادبع  ازریم  ناتسوب  یحارط  تاعلاطم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101005239000089 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  هواپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تیریدم هب  طوبرم  یاهرواشم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
حرط 1 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
هواپ رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش یراذگراب  دانسا  ریاس  مالعتسا و  گرب  ساسا  رب  داتس ،  هناماس  رد  تبث  هوالع  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دنتسه  فظوم  ناگدننکرش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنیامن . مالعا  لاس 1401  رد  اه  یرادرهش  یلام  همان  نیئآ  ییزج  تالماعم  باصن  دح  تیاعر  اب  یتسویپ و 

6791964617 یتسپ :  دک  یرهش ،  یافبآ  هرادا  یوربور  یلازغ -  دمحم  ماما  نابایخ  ءادهش -  نادیم  هواپ ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46122819-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46122817-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش یراذگراب   یراذگراب دانسا   دانسا ریاس   ریاس وو   مالعتسا   مالعتسا گرب   گرب ساسا   ساسا ربرب   نازابناج   نازابناج راولب   راولب وو   ییا   ییا هواپ   هواپ رداقلادبع   رداقلادبع ازریم   ازریم ناتسوب   ناتسوب یحارط   یحارط وو   تاعلاطم   تاعلاطم ناونع : : ناونع
یتسویپ یتسویپ

2525
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دورهاش هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لانیمرت شخب  اب  لاکینکت  طابترا  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001535000034 زاین :  هرامش 
دورهاش هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

دیئامرف لصاح  سامت  روالد  سدنهم  یاقآ  نفلت 09120735961  هرامش  اب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3656171311 یتسپ :  دک  دورهاش ،  هاگدورف  دهشم  هداج  رتمولیک 15  دورهاش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32506474-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32506360-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروهمج رمحا  لاله  تیعمج  ترایز  جح و  یکشزپ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا یمالسا 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناکسا یتشادهب و  یاه  تراظن   - جح زا  شیپ  تانیاعم  مان  هب  دوجوم  هناماس  هعسوت  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094588000044 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  ترایز  جح و  یکشزپ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناکسا یتشادهب و  یاه  تراظن   - جح زا  شیپ  تانیاعم  مان  هب  دوجوم  هناماس  هعسوت  ینابیتشپ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1996835111 یتسپ :  دک  کالپ 2658 ،  نایک  جرب  یوربور  رفظ  زا  رتالاب  رصعیلو  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86744666-021  ، 86744000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88678787-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن یزادنا   یزادنا هار   هار ترجا   ترجا یکگنچ -  -  یکگنچ میرف   میرف - - cable 50*2*0 .6  outdoorcable 50*2*0 .6  outdoor لانیمرت - - لانیمرت شخب   شخب اباب   لاکینکت   لاکینکت طابترا   طابترا یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2626

ناکسا ناکسا وو   یتشادهب   یتشادهب یاه   یاه تراظن   تراظن  - - جحجح زازا   شیپ   شیپ تانیاعم   تانیاعم مان   مان هبهب   دوجوم   دوجوم هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CRM Call center رفاسم یادص  هناماس  ینابیتشپ  هعسوت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000145 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1402/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CRM Call centerCRM Call center  رفاسم رفاسم یادص   یادص هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 116 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ufy9d589ucube?user=37505&ntc=6119426
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6119426?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یوضر ناسارخ  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دروم 8  ره  زا  تسویپ  تسیل  قبط  هنایار  رازفا  مرن  هکبش و  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش همیمض  روتکاف  شیپ 

دشابیم هباشم  دک  ناریا 
1101005865000231 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لتایک هدننک  هضرع  عجرم  لتایک  یتراجت  مان   OMC یتارباخم هکبش  یربهار  تیریدم و  متسیس  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  تس  الاک :  مان 

تس 8 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادباسح دانسا  لیمکت  یزکرم و  رابنا  هب  روتکاف  الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  تخادرپ 60   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهعب  یزکرم  رابنا  ات  لمح  هنیزه 

9178144753 یتسپ :  دک  بارس ،  هاگتسیا  زا  دعب  ینیمخ -  ماما  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32251070-051  ، 32217724-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227651-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رازفا   رازفا مرن   مرن وو   هکبش   هکبش تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  رد  یروهمج  تسایر  هداوناخو  نانز  روما  تنواعم   :: 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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتیسنج تلادع  هناماس  تالکشم  گاب و  عفر  شزومآ ، ینابیتشپ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093081000030 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  یروهمج  تسایر  هداوناخ  نانز و  روما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1402/10/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598755614 یتسپ :  دک  کالپ 162 ،  دنپس  زا  دعب  یهلا  تاجن  نابایخ  بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88386005-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88896461-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتیسنج یتیسنج تلادع   تلادع هناماس   هناماس تالکشم   تالکشم وو   گاب   گاب عفر   عفر شزومآ ، ، شزومآ ینابیتشپ ، ، ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3030

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  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 07 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119663 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  دقن  تروص  هب  تخادرپ  دشاب و  یم  لوبق  لباق  تسویپ  تسیل  کرام  نیع  دیرخ  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000118000017 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریدام هدنزاس  عجرم  ناریدام  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   M2794 لدم  in 27 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/10/27 زاین :  خیرات 

رازفا راگن  ناهم  هدننک  هضرع  عجرم  رازفا  راگن  ناهم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MNA-TR-001 لدم هتفرشیپ  یاپ  یربزر  درب  یشزومآ  تیک  الاک :  مان 
هتسب 10 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  دقن  تروص  هب  تخادرپ  دشاب و  یم  لوبق  لباق  تسویپ  تسیل  کرام  نیع  دیرخ  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7613856889 یتسپ :  دک  ییارادو ،  یداصتقاروما  لک  هرادا   - سدق نابایخ  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32222940-034  ، 31224315-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32224633-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هتفرشیپ هتفرشیپ یاپ   یاپ یربزر   یربزر درب   درب یشزومآ   یشزومآ تیک   تیک - - inin زیاس  2727   زیاس   LCDLCD  روتینام روتینام ناونع : : ناونع 3131

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118266 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  لماک  تاصخشم  لدم و  یتعنص .  هنایار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم هباشم  دکناریا 

1101097847000376 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  داتس  هدننک :  رازگرب 

نارهت رتسگ  رهم  کین  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   BECKHOFF یتراجت مان   C6140-0010 لدم یتعنص  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/11/23 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7518993651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   - هیولسع ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1312238-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج سرگاز  زاگو  تفن  یرادرب  هرهب  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 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 SHEET PLATE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001372 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138646-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 3232

SHEET PLATESHEET PLATE ناونع : : ناونع 3333

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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( 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 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119154 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشمریغ  دک  ناریا  ددرگ و  هناماس  همیمض  یلام  ینف و  داهنشیپ  انمض   KFD2-STC5-EX1.2O ریرب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000490 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   PRELECTRONICS یتراجت مان   PR 9116 لدم یدورو  لانگیس  یریگ  هزادنا  گنیروتینام  متسیس  قیقد  رازبا  لاسروینوی  ریرب  رتیمسنارت  الاک :  مان 

گرب یرتویپماک  هدننک 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تفرگ دهاوخ  ماجنا  لاسرخآ  باسح  هیوست   :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6119224 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

154370 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سنمیز تراتسا  تفاس  دیرخ  یهگآ :  ناونع 

یهگآ حرش  یهگآ :  حرش 
یا هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  دیرخ :  شور 

1401/11/06 نایاپ :  خیرات 

:: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یریگ یریگ هزادنا   هزادنا گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس قیقد   قیقد رازبا   رازبا لاسروینوی   لاسروینوی ریرب   ریرب رتیمسنارت   رتیمسنارت ناونع : : ناونع 3434

سنمیز سنمیز تراتسا   تراتسا تفاس   تفاس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  نادابآ  یرهطم  دیهش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118078 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  قیرح  مالعا  ءافطا و  یتاسیسات و  ینامتخاس و  یاهراک  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091166000021 زاین :  هرامش 

یرهطم دیهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  رهشمرخ  نادابآ و  یاهرهش  حطس  رد  داد  رارق  نیا  دوش .  هعجارم  اهتسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316865713 یتسپ :  دک  یدازآ ،  لته  بنج  لباز  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53225400-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53225400-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  تیریدمو  گنیروتینام  متسیسو  قیرح  ءافطا  متسیس  لماک  یزادنا  هارو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004047000295 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زوجم اتفا و  یهاوگ  اهزوجم  یمامت  یاراد  دشاب  هتشاد  ناتسا  رد  لاعف  هدنیامن  ای  دشاب  رهشوب  رد  هدننک  نیمات  دشابیم  رتم  1/5 رد 3 قاتا داعبا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدازرفص سدنهم  بانج   09377805858 ناگنک زکرم  یروانف  سانشراک  دوش  یرازگراب  اهزوجم  یمامت  دشاب  کیتامروفنا  یاروش 

1713934871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامرد  تیریدم  یرتسگداد  هارراهچ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37225351-077  ، 33341755-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33341749-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا وو   یتاسیسات   یتاسیسات وو   ینامتخاس   ینامتخاس یاهراک   یاهراک ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 3636

رورس رورس قاتا   قاتا تیریدمو   تیریدمو گنیروتینام   گنیروتینام متسیسو   متسیسو قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس لماک   لماک یزادنا   یزادنا هارو   هارو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 116 ھحفص 28 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/paudcrsnhfknx?user=37505&ntc=6118078
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6118078?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/b37btmc9lc7s5?user=37505&ntc=6118162
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6118162?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زردوگیلا ریت  ینامرد 7  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118302 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکاب ریاف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090050000012 زاین :  هرامش 
زردوگیلا ریت  ینامرد 7  زکرم  هدننک :  رازگرب 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
سکاب 2 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
زردوگیلا رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09355431006 دوش هعجارم  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6861748373 یتسپ :  دک  راز ،  هنوپ  نابایخ  زردوگیلا ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43329092-066  ، 43320976-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43326876-066 :: 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

کشمیدنا یعامتجا  نیمات  یادهش  کینیلک  یلپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کشمیدنا  یعامتجا  نیمات  یادهش  کینیلک  یلپ  زاف 2  قیرح  ءافطا  متسیس  بصن   : تهج اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091200000059 زاین :  هرامش 

کشمیدنا یعامتجا  نیمات  یادهش  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

کشمیدنا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامزاسدیئات هنیزهددرگ  یم  لطابداهنشیپروضح  مدع  تروصرددشاب  یم  یمازلا  12 ات تعاسزا 10 هخرومرد 1401/10/18 تیزیو  تیاسردروضح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یمراکنامیپ  هدهعب  اه  هنیزه  هیلکو  یناشن  شتآ 

6481616976 یتسپ :  دک  ادهش ،  نابایخ  یاهتنا  رهش  ابیز  ادهش  یوک  کشمیدنا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42651832-061  ، 42650003-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42651830-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سکاب سکاب ریاف   ریاف تهج   تهج اهب   اهب مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 3838

نیمات نیمات یادهش   یادهش کینیلک   کینیلک یلپ   یلپ   22 زاف   زاف قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس بصن   بصن ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6118313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم یمازلا  نیزگیاج  لوسپک  ندروآ  دشاب  یم  اه  هنیزه  هیلک  باصتعا  اب  یداهنشیپ  تمیق  یناشن  شتآ  لوسپک  لماکژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش یم  هیلخت  نامزاس  لوسپک  همه  دشاب 

1101004403001483 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هاگتسد 150 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لوسپک همه  دشاب  یم  یمازلا  نیزگیاج  لوسپک  ندروآ  دشاب  یم  اه  هنیزه  هیلک  باصتعا  اب  یداهنشیپ  تمیق  یناشن  شتآ  لوسپک  لماکژراش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یم  هیلخت  نامزاس 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک لماکژراش   لماکژراش ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118432 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یردوپ یمرگولیک  لغب 75  نلاب  هدننک  شوماخ  ددع  دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288005092 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قیرح یافطا  لوسپک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/11/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  یلام  ینف /  داهنشیپ  هئرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  یرادیرخ  یرابتعا  تروص  هب  الاک 

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لمح 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23776-061341  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح نالعا  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005679 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاه هناماس  ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   PYRONIX هدنزاس عجرم   Bell Sounder cw Cover لدم  db 109 تقرس مالعا  ریژآ  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا 
هاگتسد 11 دادعت : 

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

.دامرف هعلاطم  ار  تسویپ  لیاف  مالعتسا  طیارش  تساوخرد و  حرش  زا  قیقد  عالطا  یارب  افطل  ، دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31312208-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.یردوپ .یردوپ یمرگولیک   یمرگولیک   7575 لغب   لغب نلاب   نلاب هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ددع   ددع دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع 4141

قیرح قیرح نالعا   نالعا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4242

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

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

زا 116 ھحفص 31 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/4sd24dpcmc7gd?user=37505&ntc=6118432
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6118432?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/pjqagejq5jzjd?user=37505&ntc=6118617
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6118617?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناگزمره نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجریس نهآ  هار  هاگتسیا  لناپ و  نامتخاس  قیرح  ءافطا  مالعا  هکبش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001303000103 زاین :  هرامش 
ناگزمره نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/10 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هدش  رهم  یراذگ و  تمیق  مالعتسا  کرادم  دنشاب و  یتسویپ  تسیل  رد  هدش  جرد  طیارش  قبط  ناگدننک  نیمات  زج  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تمیق  داهنشیپ  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  متسیس 

7918963111 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نهآ -  هار  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32172432-076  ، 32223004-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249734-076 :: 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

ناگزمره نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سابعردنب نهآ  هار  هاگتسیا  لک و  هرادا  نامتخاس  قیرح  ءافطا  مالعا  هکبش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001303000104 زاین :  هرامش 
ناگزمره نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/11/10 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد هدش  رهم  یراذگ و  تمیق  مالعتسا  کرادم  دنشاب و  یتسویپ  تسیل  رد  هدش  جرد  طیارش  قبط  ناگدننک  نیمات  زج  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تمیق  داهنشیپ  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  یراذگراب  متسیس 

7918963111 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نهآ -  هار  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32172432-076  ، 32223004-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249734-076 :: 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

نهآ نهآ هار   هار هاگتسیا   هاگتسیا وو   لناپ   لناپ نامتخاس   نامتخاس قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا مالعا   مالعا هکبش   هکبش ناونع : : ناونع 4343

نامتخاس نامتخاس قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا مالعا   مالعا هکبش   هکبش ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مهدزاود 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 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118724 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاضاقت 0100280 هرامش   / FIRE ALARM PANEL یرتاب /  ژراش  لیسمیر و  لنپ  لرتنک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097164000488 زاین :  هرامش 

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

ایوپ کینورتکلا 
تس 4 دادعت : 

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

.ددرگ هئارا  هناگادج  یلامو  ینف  داهنشیپ  دشاب / .  یم  هباشم  دک  ناریا  .ددرگ / هعلاطم  تقد  اب  رادیرخ  طیارش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یتسپ 485 ،  قودنص  سراپ   یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس   - ناگنک ناتسرهش   - رهشوب ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7511893349

1467274-077  ، 1467082-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

1462725-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

FIRE ALARM PANELFIRE ALARM PANEL یرتاب   - - یرتاب ژراش   ژراش وو   لیسمیر   لیسمیر لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 4545

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  مالیا  ناتسا  یس  یپ  زکرم  قیرح  نالعا  لنپ  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002212 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دانسا هک  یناگدننک  تکرش  ( 2 .دشاب یم  راکنامیپ  هدهعب  دادرارق  ینوناق  تاروسک  تخادرپ  ددرگ و  یم  راذگاو  دادرارق  داقعنا  قیرط  زا  راک  ( 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرفص 09188427544 سدنهم  یگنهامه.دندرگ : یم  فذح  نایضاقتم  تسیل  زا  دنیامنن ، یراذگراب  داتس  هناماس  رد  لماک  تروصب  ار  ءاهب  مالعتسا 

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

33381489-084  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قباطم   قباطم مالیا   مالیا ناتسا   ناتسا یسیس   یپیپ   زکرم   زکرم قیرح   قیرح نالعا   نالعا لنپ   لنپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 4646
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118862 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکناریا   - یناشن شتآ  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005000 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم   ROTFIRE یتراجت مان  یدالوف  نزخم   D30-B30-RS لدم  Lit 300 تیفرظ قیرح  ءافطا  لزان  کی  یاراد  بآ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

تراجت یئالط  هریجنز  هدننک  هضرع  عجرم   KIZILATES YANGIN GUVENLIK TEMIZLIK MAKINALARI SALIH POSAC
ددع 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام هس  تخادرپ.ددرگیم  فذح  دشابیم و  هدنشورف  فارصنا  هلزنم  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیذغت  مدع  - دوش هعجارم  اضاقت  تسویپ  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 *** هباشم دکناریا  .دشابیم  هگنل  ردنب  الاک  لیوحت  لحم.دشابیم 

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23942630-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: 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

نزخم نزخم   D30-B30-RSD30-B30-RS لدم   لدم   LitLit   300300 تیفرظ   تیفرظ قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا لزان   لزان کیکی   یاراد   یاراد بآبآ   یواح   یواح هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ  ) ) یناشن یناشن شتآ   شتآ تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
 ( ( یدالوف یدالوف

4747
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6118897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسوی  ÷ ریداقم تاصخشم و  قباطم  " gas detector "crowcon تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592001219 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
ناتسلگنا هدنزاس  روشک   CROWCON هدنزاس عجرم  راک  موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   XGARD- IR لدم یکیتسالپ  سنج  زاگ  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم هباشم  یالاک  دشاب و  تسویپ  تسیل  تاصخشم  قباطم  یتسیاب  مالقا  رادقم  دادعت و  تاصخشم ,  رظن  زا  هدش  هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب ناریا  زاگ  یلم  تکرش   AVL وضع دیاب  امتح  هدنهد  داهنشیپ  یاهتکرش  دشابیم .  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  دشاب .  یمن  لوبق 

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

31444435-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسوی تسوی  ÷ ÷ ریداقم ریداقم وو   تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم " " gas  detector "crowcongas detector "crowcon ناونع : : ناونع 4848
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دزی نومنهر  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119166 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریذپ سردآ  یاهروتکتد  کرتشم  هیاپ  - ددع ریذپ 2 سردآ  یترارح  روتکتد  - ددع 13 ریذپ سردآ  لاکیتپا  یدود  روتکتد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبطددع  15

1101091794000746 زاین :  هرامش 
دزی نومنهررتکددیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

راکمادم هدننک  هضرع  عجرم   PROTEC یتراجت مان   6000PLUS/HT لدم قیرح  مالعا  ریذپ  سردآ  دنمشوه  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/29 زاین :  خیرات 
راکمادم هدننک  هضرع  عجرم   PROTEC یتراجت مان   6000PLUS/OP لدم قیرح  مالعا  ریذپ  سردآ  دنمشوه  لاکیتپا  یدود  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 13 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

نیشرپ نمیا  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   SIEMENS هدنزاس عجرم  ریذپ  سردآ  یترارح  روتکتد   SOA322 هیاپ الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

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

یدقن ریغ  دیرخ  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  - تعسویپ تسیل  قبط  ...وریغ  لاکیتپا و  یدود  روتکتد   - دشاب یم  هباشم  الاک  دک  ناریا   : هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.رکشت اب  دیئامن  یرازگ  خرن  هعلاطم و  تقد  اب  ار  تسویپ  لیاف  رد  دیرخ  تساوخرد  حرش  تایئزج  - ههام تخادرپ 4 

8918849435 یتسپ :  دک  نومنهر ،  یلع  دمحم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یخرف ،  خ  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3120001-035  ، 3122001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3122001-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قبطددع قبطددع 1515 ریذپ   ریذپ سردآ   سردآ یاهروتکتد   یاهروتکتد کرتشم   کرتشم هیاپ   هیاپ -- ددع ددع 22 ریذپ   ریذپ سردآ   سردآ یترارح   یترارح روتکتد   روتکتد -- ددع ددع 1313 ریذپ ریذپ سردآ   سردآ لاکیتپا   لاکیتپا یدود   یدود روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تسیل   تسیل

4949
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6119190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

142161 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلعش روتکتد  یهگآ :  ناونع 
یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 

1401/10/18 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رورس6118130 قاتا  یزاسدرادناتسا  تایلمع  یاهمتسیسماجنا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  2626   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هلعش هلعش روتکتد   روتکتد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دکناریا  لخاد  دیلوت  تروپ  هکبش 24  چوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یتسویپ  تاصخشم  قبط  هک  دشاب  یم  دات  دروم  ییاهالاک  امازلا 

1101006021000032 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ناجریس ارفا  میسن  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SF102-24 لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

دشاب  تسویپ  لیاف  رد  هدش  مالعا  ینف  تاصخشم  ساسارب  دیاب  هدش  داهنشیپ  یالاک  هدوب و  هباشم  هدش  هئارا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  هاگتسد  گولوتاک  روتکاف و  شیپ  هئارا 

.ددرگ یم  مرتحم  هدننک  نیمات  داهنشیپ  لاطبا  بجوم  داهنشیپ  ندوب  طورشم  قوف و  دراوم  تیاعر  مدع 

4765935489 یتسپ :  دک  تقادص ،  هچوک  یوربور  ینیمخ  ماما  نابایخ  رهش ،  مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42265618-011  ، 42265608-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42243480-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هکهک   دشاب   دشاب یمیم   دات   دات دروم   دروم ییاهالاک   ییاهالاک امازلا   امازلا تسا   تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا لخاد   لخاد دیلوت   دیلوت تروپ   تروپ هکبش  2424   هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع
دشاب دشاب

5151
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

POWER SUPPLY UNIT تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005680 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
جوم ایرآ  نارادنپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   AC POWER SUPPLY لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 14 دادعت : 
1401/11/25 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعلاطم ار  تسویپ  لیاف  مالعتسا  طیارش  اضاقت و  حرش  زا  قیقد  عالطا  یارب  افطل  ، دشابیم هباشم  دک  ناریا.دشابیم  ددع  مالقا  شرامش  دحاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف

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

31312208-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

POWER SUPPLY UNITPOWER SUPPLY UNIT ناونع : : ناونع 5252
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دزی قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6118765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  تسیل و  قبط  تفارک  زاگ  نیبروت  یکدی  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلحاد 545 هداز  نامب  یاقآ  ینف  سانشراک 

1101099183000030 زاین :  هرامش 
دزی قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تالآ نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   TURBINE CASTING هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   V94.2 لدم یزاگ  نیبروت  لوا  فیدر  دربراک  کرحتم  هرپ  الاک :  مان 
نیبروتورا راود 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاصخشم  تسیل و  قبط  تفارک  زاگ  نیبروت  یکدی  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلحاد 545 هداز  نامب  یاقآ  ینف  سانشراک 

8915151957 یتسپ :  دک  دزی ،  یبیکرت  لکیس  هاگورین  نشودن ، هداج  نامرک ، - دزی یدنبرمک  دزی ، دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37252081-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37252080-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

545545 یلحاد   یلحاد هداز   هداز نامب   نامب یاقآ   یاقآ ینف   ینف سانشراک   سانشراک تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   تسیل   تسیل قبط   قبط تفارک   تفارک زاگ   زاگ نیبروت   نیبروت یکدی   یکدی مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 5353
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دهشم کی  هرامش  تشادهب  زکرم   :: 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 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد 252 هناورپ 35018011 سدنهم  مناخ  سامت  هرامش   // ددع دادعت 2 TFi-60 لسناریا مدوم   // دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091784000246 زاین :  هرامش 

دهشم کی  هرامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ینسح روصنم   ADSL LAN410 لدم  Mb 16-2 لاقتنا تعرس   wired هنایار مدوم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ   // دشابیم هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه   // ههام هیوست 2  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9179793945 یتسپ :  دک  دابآ 66 و 68 ،  لیکو  نیب  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35018314-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35017420-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتسگداد 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 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دراد ار  هلاس  کی  نیالفآ  سنسیال  اب   fortgate 200f لاوریاف  ( یروف لیوحت   ) هب زاین  یرتسگداد  ترازو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000008000053 زاین :  هرامش 

یرتسگداد ترازو  هدننک :  رازگرب 
نایار کت  دنهس  ایشرع  هدننک  هضرع  عجرم  تن  یتروف  هدنزاس  عجرم  تن  یتروف  یتراجت  مان   FG 200F لدم تیگ  یتروف  لاوریاف  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن لصاح  سامت   09125793171  : نفلت هرامش  هب  یناوریا  سدنهم  یاقآ  بانج  اب  دیناوت  یم  رتشیب  ینف  تاعالطا  هب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415855139 یتسپ :  دک  نابهر ،  هچوک  شبن  تشترز  هارراهچ  هب  هدیسرن  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88383201-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88383205-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TFi-60TFi-60 لسناریا   لسناریا مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 5454

 . . دراد دراد ارار   هلاس   هلاس کیکی   نیالفآ   نیالفآ سنسیال   سنسیال اباب     fortgate 200ffortgate 200f  لاوریاف لاوریاف  ( ( یروف یروف لیوحت   لیوحت  ) ) هبهب زاین   زاین یرتسگداد   یرتسگداد ترازو   ترازو ناونع : : ناونع 5555
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نادمه ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اهم هناماس  زاین  دروم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003647000268 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تسیل  قبط  - 

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

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

اب بوغرمان  سنج  یراذگراب -  هناماس  رد  سامت  هرامش  روتکاف و  شیپ  یاراد  اهنادنز -  لک  هرادا  لحم  رد  لیوحت  هدنشورف -  هدهعب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تدوع تکرش  نیزه 

6516748785 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  ناتسرنه  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8253071-0813  ، 38273720-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38273720-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهم اهم هناماس   هناماس زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5656
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ناهفصا ناتسرهش  قرب  عیزوت  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 19 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118945 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا ناتسرهش  قرب  عیزوت  تکرش  سلریاو  هکبش  ینابیتشپ  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001211000105 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسرهش  قرب  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوخ تمیق  همیمض  هدومن و  یکینورتکلا  اضما  رهم و  لیمکت ،  ار  مالعتسا  تسویپ  تادنتسم  کرادم و  تسا  فظوم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هدنهد  داهنشیپ  هدهع  هب  دنب  نیا  تیاعر  مدع  .ددرگیم  لطاب  تمیق  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد  هدرشف . ) لیاف  ود  رد  رثکادح  ) دیامن

8134617131 یتسپ :  دک  ناتسرهش ،  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  دابآ  سابع  یسابع خ  غابراهچ  ناهفصا خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32240691-031  ، 32240680-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32225832-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناهفصا ناتسرهش   ناتسرهش قرب   قرب عیزوت   عیزوت تکرش   تکرش سلریاو   سلریاو هکبش   هکبش ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 5757
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برغ یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یصوصخ  ینف و  تاصخشم  کالم  تسا و  هباشم  دک  ناریا  - هناماس رد  تسویپ  تاصخشم  قبط  رب  هکبش  لباک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هناماس  رد 

1101001132000353 زاین :  هرامش 
برغ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140150 لدم  m 15 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 
ددع 1,525 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یمن  یسررب  لباق  داهنشیپ  یتسویپ  کرادم  ای  هلماعم ، عوضوم  اب  طبترم  ربتعم و  بسک  زاوج  ای  همانساسا  لاسرا  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  اضما  رهم و  اب  هارمه  تمیق  لودج  ینف و  یصوصخ و  طیارش  هیلک  یراذگراب 

6714638685 یتسپ :  دک  لویالگ ،  نادیم  رویرهش   17 راولب نمهب   22 هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38232001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38230914-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد تسویپ   تسویپ یصوصخ   یصوصخ وو   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم کالم   کالم وو   تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- هناماس هناماس ردرد   تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ربرب   هکبش   هکبش لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هناماس   هناماس

5858
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روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  نامزاس  یاه  هژورپ   RFP نیودت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000452 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39902239 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
این رضحم  مناخ 

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

39903946-021  ، 39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم نامزاس   نامزاس یاه   یاه هژورپ   هژورپ   RFPRFP  نیودت نیودت ناونع : : ناونع 5959
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6119059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب مالعتسا  اب  قباطم  تسیابیم  طباوض  طیارش و  تاصخشم ، هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .... دیرخ asr1k-bng/lns-tracking only - cisco asr 1000 ip base license و

1201003640000016 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

.دشاب مالعتسا  اب  قباطم  تسیابیم  طباوض  طیارش و  تاصخشم ، هیلک  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

یرس  1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

هیمورا یبرغ ،  ناجیابرذآ  لیوحت :  لحم 

.دشاب مالعتسا  اب  قباطم  تسیابیم  طباوض  طیارش و  تاصخشم ، هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  درادناتسا ،  نابایخ  دادرخ  موس  لپ  یبرغ  علض  ءایبنالا  متاخ  هارگرزب  جیسب و  راولب  عطاقت  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5716953111

32780941-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32777001-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

4011/90 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

kz.tci.ir :: عبنم :: 1401/10/19عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119102 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنب یچیق و  لانیمرت IDC و  اب  جوز  وفاک 2400  قودنص  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

 ....  .... وو   asr1k -bng/lns - track ing only -  c isco asr 1000  ip base licenseasr1k -bng/lns - track ing only -  c isco asr 1000  ip base license دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060

دنب دنب وو   یچیق   یچیق وو     IDCIDC  لانیمرت لانیمرت اباب   جوز   جوز   24002400 وفاک   وفاک قودنص   قودنص دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161
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روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(Crypto Module  ) تساوخرد قباطم  وتپیرک  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000453 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تختیاپ نارتسگ  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-H10GB-CUM3M لدم هنایار  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39902983 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

39903946-021  ، 39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتفرشیپ یاه  تراهم  یصصخت  هرامش 16  زکرم   IT تشر  :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6119232 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاموزلم یاهب  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003421000002 زاین :  هرامش 

تشر ( IT  ) هتفرشیپ یاه  تراهم  یصصخت  هرامش 16  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لسکا  لودج  قباطم  - 

تالآرازبا الاک :  هورگ 
یلک  1 دادعت : 

1401/11/13 زاین :  خیرات 
تشر نالیگ ،  لیوحت :  لحم 

.دنکیمن داجیا  دیرخ  دهعت  زکرم  یارب  نینچمه  هدوب  تسویپ  طیارش  شریذپ  هلزنم  هب  داهنشیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4163935385 یتسپ :  دک  یا ،  هفرح  ینف و  زکرم  - تراهم هچوک  - یراصنا دیهش  راولب  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33758801-013  ، 33758803-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33758802-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( Crypto Crypto ModuleModule  ) ) تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم وتپیرک   وتپیرک لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 6262

گیگ گیگ   1616 شلف   شلف دروبیک -  -  دروبیک سوام -  -  سوام لماش   لماش تاموزلم   تاموزلم ناونع : : ناونع 6363

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6119246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 nexus 93180yc-fx چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003640000014 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  درادناتسا  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
.دشاب مالعتسا  اب  قباطم  تسیابیم  طباوض  طیارش و  تاصخشم ، هیلک  - 

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

1401/10/24 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب مالعتسا  اب  قباطم  تسیابیم  طباوض  طیارش و  تاصخشم ، هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  درادناتسا ،  نابایخ  دادرخ  موس  لپ  یبرغ  علض  ءایبنالا  متاخ  هارگرزب  جیسب و  راولب  عطاقت  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5716953111

32780941-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32777001-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2023/01/14عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/05 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  kx-tda0172 کینوساناپ لوژام  تراک /  ناونع : 

14014183 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/14 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

nexus 93180yc- fxnexus 93180yc- fx  چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 6464

kx- tda0172kx- tda0172 کینوساناپ   کینوساناپ لوژام   لوژام تراک /  /  تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6119280 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/26 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  کینوساناپ  تراک  متیا   2 ناونع : 

14013998 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/09 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

ناریا یزکرم  همیب   :: 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   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  همیب  یتارباخم  ریغ   APN هکبش طابترا  دناب  یانهپ  تازیهجت و  نیمأت  ، تخاسریز یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004635000167 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هام 36 دادعت : 
1402/02/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینوساناپ کینوساناپ تراک   تراک متیا   متیا   22 ناونع : : ناونع 6666

یتارباخم یتارباخم ریغ   ریغ   APNAPN  هکبش هکبش طابترا   طابترا دناب   دناب یانهپ   یانهپ وو   تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت ،، تخاسریز تخاسریز یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 6767
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ناریا یمالسا  یروهمج  نها  هار  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119416 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(2  ) نهآ هار  یداتس  تارادا  یزکرم و  نامتخاس  تنرتنیا  سیورس  دناب و  یانهپ  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000144 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1402/10/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

55127388-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119488 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل ساسارب  یتسیاب  یلام  داهنشیپ  یانبمو  الاک  ملق  ناونع 1  تحت  تسویپ  تسیل  ساسارب  عطقم  حطس  یسم  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب تسویپ  ینف  تاصخشمو 

1101091378000350 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط یسم  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  لمح  هنیزه  نینچمهدشاب  یم  تکرش  نیا  ینف  ناسانشراک  یسرزاب  دیئاتو  تیور  هب  طونم  الاک  تفایرد  ندش  هدنرب  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  هدش  اضما  رهم و  هدنشورف  یوس  زا  دیاب  رادیرخ  یتسویپ  کرادم  امازلاو  دشابیم  هدنشورف 

6817783738 یتسپ :  دک  تیریدم ،  راولب  نمهب  نادیم 22  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33207815-066  ، 33208074-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33208074-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( 22  ) ) نهآ نهآ هار   هار یداتس   یداتس تارادا   تارادا وو   یزکرم   یزکرم نامتخاس   نامتخاس تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس وو   دناب   دناب یانهپ   یانهپ تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

یسم یسم هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 6969
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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   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52459417 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/18هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس لوژام  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 7070
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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   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52460157 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/10/18هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/10/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/10/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
17 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: 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

رورس6118122 بو  لیمیا و  درادناتسا  یاه  سنسیال  اب   Sophos XGS2100 هحفص 17)لاوریاف یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ًافطل6118528 دشابیم ، دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  زاین  دروم  قیقد  لدم  تاصخشم  * هتسب رادم  نیبرود 
.دوش هئارا  روتکاف  شیپ  دراوم  نامه  قبط  ًامتح 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6118616SHEET PLATE(25 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو6118750 یتنآ  هحفص 17)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتشادهب و6119410 یاه  تراظن   - جح زا  شیپ  تانیاعم  مان  هب  دوجوم  هناماس  هعسوت  ینابیتشپ و 
ناکسا

هحفص 17) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7171
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  هعجارم  دیرخ  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریاتاغلعتم  هارمه  هب  چنیا  رگشیامن 55  هاگتسد  راهچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسیمازلا همیمض 

1101001022002214 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راگدنام نیرفآ  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم  اونسا  یتراجت  مان   SLD55S37 لدم  in 55 زیاس  LCD نویزیولت الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیمض لیاف  هب  هعجارم  دیرخ  تایئزج  هدهاشم  تهج  .تسا  هباشم  دک  ناریاتاغلعتم  هارمه  هب  چنیا  رگشیامن 55  هاگتسد  راهچ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا

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

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیاف لیاف هبهب   هعجارم   هعجارم دیرخ   دیرخ تایئزج   تایئزج هدهاشم   هدهاشم تهج   تهج .تسا   .تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریاتاغلعتم   ناریاتاغلعتم هارمه   هارمه هبهب   چنیا   چنیا   5555 رگشیامن   رگشیامن هاگتسد   هاگتسد راهچ   راهچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 . . تسیمازلا تسیمازلا همیمض   همیمض
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تشر یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118971 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : لدم هاگتسد  چنیا 8  شوب 55  یتعنص  روتینام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
BOSCH UML - 554-90 4K

1101005132000039 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  تشر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

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

 : لدم هاگتسد  چنیا 8  شوب 55  یتعنص  روتینام  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
BOSCH UML - 554-90 4K

4154633683 یتسپ :  دک  تشر ،  یرادرهش  - یدعس نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663353-013  ، 33260028-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33242420-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

vms ریغتم مایپ  یاه  ولبات  ینابیتشپ  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000282000024 زاین :  هرامش 

نامرک بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/10/17 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هام  دادرارق 12  ماجنا  تدم   . دشاب یم  یتسویپ  کرادم  قبط  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7861785179 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  یتعنص  کرهش  یادتبا  نامرک -  هداج  رتمولیک 5  تفریج -  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43317492-034  ، 43317523-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43317570-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

BOSCH UML -  554-90  4KBOSCH UML -  554-90  4K لدم :  :  لدم هاگتسد   هاگتسد   88 چنیا   چنیا   5555 شوب   شوب یتعنص   یتعنص روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373

vmsvms ریغتم   ریغتم مایپ   مایپ یاه   یاه ولبات   ولبات ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 7474
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(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118087 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیاپ یا و  هروک  گنر  اب  120*120 نیدایم ولبات  - رتم 3 ردم 2 هیاپ ویا  هروک  گنراب  33*80 رباعمولبات دشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنشورف هدهع  هب  لمح.صوصخم 

1101093439000059 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  نارانچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناماس امن  هر  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   inx3 m 2 زیاس ینهآ  سنج  یماظتنا  ولبات  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
یلین رهپس  رهش  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم  انشآ  یتراجت  مان   80x120 cm زیاس لیطتسم  لکش  رباعم  یراذگ  مان  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

زیربت تعنص  ناملا  ناوت  ولبات  هدننک  هضرع  عجرم   33x80 cm زیاس لیطتسم  لکش  رباعم  یراذگ  مان  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 100 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نارانچ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب لمح.صوصخم  هیاپ  یا و  هروک  گنر  اب  120*120 نیدایم ولبات  - رتم 3 ردم 2 هیاپ ویا  هروک  گنراب  33*80 رباعمولبات دشاب  یم  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهع 

9361657519 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  راولب  یادتبا  نارانچ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46126544-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46122344-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم یراذگ   یراذگ مان   مان ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات ینهآ -  -  ینهآ سنج   سنج یماظتنا   یماظتنا ولبات   ولبات هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 7575
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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 13 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یکیفارت ینمیا  ردنلیس  هکشب و  هاکتعرس ،  ) ینمیا تازیهجت  بصن  هیهت و  یاهبمالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003273000335 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118322 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( لیردراگ یشک  هیاپ  یروآ و  عمج   ، بصن  ) درجورب دابآ -  مرخ  یاه  ناتسرهش  ینمیا  ظافح  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003469000124 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819613831 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  یوربور  تشدلگ -  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-066  ، 33408030-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403808-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یکیفارت یکیفارت ینمیا   ینمیا ردنلیس   ردنلیس وو   هکشب   هکشب هاکتعرس ، ، هاکتعرس  ) ) ینمیا ینمیا تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یاهبمالعتسا   یاهبمالعتسا ناونع : : ناونع 7676

یاه یاه ناتسرهش   ناتسرهش ینمیا   ینمیا ظافح   ظافح یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7777
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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 10 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118399 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنیزه .ینف  تاصخشم  قبطرتیل  رنیت 1000  1000و  ولیکزمرق ولیک   4000 یکشم  5000 درز ولیک  دیفس 6000  یکیفارت  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا  .تسا  هدنشورف  هدهعب  هاگشیامزآ 

1101001493000442 زاین :  هرامش 
دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

زیربت یمیش  الط  هدننک  هضرع  عجرم  ساملا  شقن   kg 200 یزلف هکشب  گنر 1000  دک  دیفس  یدیکلآ  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
هکشب 17,000 دادعت : 

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

یراک زور  هاگشیامزآ و 30  دات  زا  سپ  تخادرپ.تسا  هباشم  دک  ناریا  .دشابیم  هدنشورف  هدهعب  هاگشیامزآ  هنیزه  دابآرهم  هاگدورف  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقحای سامت 02161023162 

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023163-021  ، 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

هنیزه هنیزه .ینف   .ینف تاصخشم   تاصخشم قبطرتیل   قبطرتیل   10001000 رنیت   رنیت وو   10001000 ولیکزمرق ولیکزمرق ولیک   ولیک   40004000 یکشم یکشم   50005000 درز درز ولیک   ولیک   60006000 دیفس   دیفس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع
تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا .تسا   .تسا هدنشورف   هدنشورف هدهعب   هدهعب هاگشیامزآ   هاگشیامزآ

7878
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ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118461 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآرون هلسلس و  ناتسرهش  یاه  لیردراگ  یروآ  عمج  تمرم و   ، ریمعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003469000125 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6819613831 یتسپ :  دک  هقطنم 3 ،  یرادرهش  یوربور  تشدلگ -  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-066  ، 33408030-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33403808-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  ینف  تاصخشم  اب  جوم  ود  لیردراگ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003362000232 زاین :  هرامش 

ناتسرال یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  ینف  تاصخشم  اب  جوم  ود  لیردراگ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431813986 یتسپ :  دک  ناتسرال ،  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  نامداد  رتکد  راولب  دیدج  رهش  رال  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52241160-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52247812-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرهش ناتسرهش یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ یروآ   یروآ عمج   عمج وو   تمرم   تمرم  ، ، ریمعت ریمعت ناونع : : ناونع 7979

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   جوم   جوم ودود   لیردراگ   لیردراگ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080
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ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدجت ناتسا - قرش  یاهروحم  رد  یتلافسآ  هاکتعرس  یزیمآ  گنر  ثادحا و  اب  ریذپ  بیسآ  ناربراک  هژیو  یکیزیف  یزاس  نمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوا

1101003489000477 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/10/21 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6119251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/12/22 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  / یکیرتکلا ریژآ  نادرگ و  غارچ  ناونع : 

14013930 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/10 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتلافسآ یتلافسآ هاک   هاک تعرس   تعرس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   ثادحا   ثادحا اباب   ریذپ   ریذپ بیسآ   بیسآ ناربراک   ناربراک هژیو   هژیو یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 8181

یکیرتکلا یکیرتکلا ریژآ   ریژآ وو   نادرگ   نادرگ غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 8282

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها یرادرهش  شش  هقطنم  حطس  رد  یروحم  یکیفارت  درس  یروحم  گنر  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090723000047 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  زاوها  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
شاتکب نیسح  هدننک  هضرع  عجرم  پوت  یتراجت  مان   qt 25 بلح گنر 11012-9  دک  درز  یروحم  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یماذلا  هارمه  نفلت  هرامش  رکذ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133833159 یتسپ :  دک  زاوها ،  یرادرهش  نهآ  هار  هشوت  رابنا  یوربور  هاپس  نابایخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33777074-061  ، 33335076-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33335076-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشد نیکشم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لقن لمح و  تاموزلم  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005283000088 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  تشد  نیکشم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  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

هقطنم هقطنم حطس   حطس ردرد   یروحم   یروحم یکیفارت   یکیفارت درس   درس یروحم   یروحم گنر   گنر یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383

...و ...و خیم   خیم لگلگ   یناویات - - یناویات کیکی   هجرد   هجرد یربب   یربب مشچ   مشچ یموتاب - - یموتاب لقن - - لقن وو   لمح   لمح تاموزلم   تاموزلم بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8484
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روباشین یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دانسا  ربارب  یلوط  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093198000205 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  روباشین  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

تسویپ 1 دادعت : 
1402/01/10 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9313763547 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نادیم  روباشین -  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42222001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42227827-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دانسا  ربارب  یضرع  یشک  طخ  یارجا  حلاصم و  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093198000206 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  روباشین  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

تسویپ 1 دادعت : 
1402/01/10 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9313763547 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نادیم  روباشین -  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42222001-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42227827-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ دانسا   دانسا ربارب   ربارب یلوط   یلوط یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8585

تسویپ تسویپ دانسا   دانسا ربارب   ربارب یضرع   یضرع یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8686
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نامرک ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک بونج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  تالآ  نیشام  بایدر  یاههاگتسد  ینابیتشپ  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000282000023 زاین :  هرامش 

نامرک بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1402/10/17 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هام  دادرارق 12  ماجنا  تدم  دشابیم .  یتسویپ  کرادم  قبط  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7861785179 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  یتعنص  کرهش  یادتبا  نامرک -  هداج  رتمولیک 5  تفریج -  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43317492-034  ، 43317523-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43317570-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تشر یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  رهش  حطس  یاهاکتعرس  یزیمآ  گنر  یرادهگن و  ریمعت ،  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005132000040 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  تشر  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ حرش  قباطم  رهش  حطس  یاهاکتعرس  یزیمآ  گنر  یرادهگن و  ریمعت ،  تایلمع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4154633683 یتسپ :  دک  تشر ،  یرادرهش  - یدعس نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33663353-013  ، 33260028-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33242420-013 :: 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

نامرک نامرک بونج   بونج لقن   لقن وو   لمح   لمح وو   یرادهار   یرادهار لکلک   هرادا   هرادا تالآ   تالآ نیشام   نیشام بایدر   بایدر یاههاگتسد   یاههاگتسد ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 8787

تسویپ تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم رهش   رهش حطس   حطس یاهاکتعرس   یاهاکتعرس یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت ،  ،  ریمعت تایلمع   تایلمع 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

6119395vms ریغتم مایپ  یاه  ولبات  ینابیتشپ  هحفص 53)یرادهگن و  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

انیس نبا  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ییارجا  شور  طیارش و  اه و  هشقن  ساسا  رب  ناتسرامیب  تیگ )  ) یدورو شیپ  هزاس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090223000022 زاین :  هرامش 

انیس نبا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
انب تخاس  سیورس :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا یراذگ  تمیق  زا  لبق  ینف  لوئسم  هیدات  هژورپ و  تیور   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7146676549 یتسپ :  دک  انیس ،  نبا  ینامرد  یشزومآ  زکرم  نابآ  ناتسوب 13  بنج  یلامش  ظفاح  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32289602-071  ، 32289601-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32280236-071 :: 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

ناتسرامیب ناتسرامیب تیگ ) ) تیگ  ) ) یدورو یدورو شیپ   شیپ هزاس   هزاس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزرواشک کناب  بعش  تیریدم   :: 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 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهتسیل  حرش  هب   ( هدشن چناپ  یدالوف  با  لور  ظافح   ) فعاضم ظافح  یارج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004110000133 زاین :  هرامش 

یزرواشک کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ یاهتسیل  حرش  هب   ( هدشن چناپ  یدالوف  با  لور  ظافح   ) فعاضم ظافح  یارج  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
عبرمرتم  1 دادعت : 

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

تسویپ یاهتسیل  حرش  هب   ( هدشن چناپ  یدالوف  با  لور  ظافح   ) فعاضم ظافح  یارج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7914954649 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هارراهچ  شبن  رصان -  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33345760-076 :: 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

 ( ( هدشن هدشن چناپ   چناپ یدالوف   یدالوف بابا   لور   لور ظافح   ظافح  ) ) فعاضم فعاضم ظافح   ظافح یارج   یارج ناونع : : ناونع 9090

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیوفاشف یادهش  یمومع  هاگنامرد   :: 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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  لیاف  یاه  یدنمزاین  اب  قباطم  رورس  قاتا  یزاسدرادناتسا  تایلمع  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094806000017 زاین :  هرامش 

هیوفاشف یادهش  یمومع  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 18 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
رتم 18 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش تسویپ  لیاف  یاه  یدنمزاین  اب  قباطم  رورس  قاتا  یزاسدرادناتسا  تایلمع  ماجنا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1388977473 یتسپ :  دک  هیوفاشف ،  هاگنامرد  یلصم  هیوفاشف خ  دابا  نسح  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56804652-021  ، 56804665-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56804662-021 :: 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

رورس رورس قاتا   قاتا یزاسدرادناتسا   یزاسدرادناتسا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 9191

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راجیب گنت  یرادا  شخب  کینورتکلا  تظافح  متسیس  داجیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  ارجالا  مزال  تسویپ  هچباتک  رد  جردم  طورش  هیلک 

1101091863001474 زاین :  هرامش 
برغ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 100 دادعت : 

1402/04/28 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  رازگرب  مالیا  ناتسرهش  رد  خروم 1401/10/19  هژورپ  یارجا  لحم  زا  دیدزاب  دانسا و  عیزوت  هسلج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 : هژورپ لحم  زا  دیدزاب  دانسا و  عیزوت  هسلج  یگنهامه  تهج  ناسانشراک  سامت  هرامش 

09183344509 هارمه :  یلخاد 2404 –  - 0833311 یناخیدهم :  هلا  تجح  یاقآ 

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

38370072-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38391548-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسا رد  ناریا  یمالسا  یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نارهت

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   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیگ هاگتسد  بصن 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093404000165 زاین :  هرامش 

یمالسا یاروش  سلجم  یاه  شهوژپ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ورهار یارب 3  هاگتسد  دیروآ 5  لمعب  دیدزاب  لوا  یراذگ  تمیق  لبق  افطل  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  5 دادعت : 

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

ینف رظان  دیئات  زا  دعب  یراک  زور  هیوست 12  جلخرصان -  یگنهامه 9121543924   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1954734614 یتسپ :  دک  کالپ 802 ،  نارواین ، کراپ  یبونج  علض  یوربور  نارواین ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

75183000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

75183187-021 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6119287 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/05 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
sigma کرام یزاگرلوکدرب   sino کرام یزاگرلوک  لرتنک  تومیر  ناونع : 

14014177 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/15 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیگ تیگ هاگتسد   هاگتسد   55 بصن   بصن ناونع : : ناونع 9393

sigmasigma  کرام کرام یزاگرلوکدرب   یزاگرلوکدرب   s inos ino  کرام کرام یزاگرلوک   یزاگرلوک لرتنک   لرتنک تومیر   تومیر ناونع : : ناونع 9494
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هشقن  راک و  حرش  قباطم  یزادنا  هار  بصن و  تهج  ییارجا  یاه  هشقن  هیهت  یاه و  نیبرود  ییامناج  یحارط و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090260000843 زاین :  هرامش 

یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/12/17 زاین :  خیرات 

دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یمازلا  تمیق  داهنشیپ  ، هدش دات  راک  حرش  ، هموزر ، ینمیا تیحالص  یهاوگ  ، یمسر همانزور  ، همانساسا  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تفن  تسارح  هدات 

یمیشورتپ بنج  درجورب  - کارا هداج  رتمولیک 21  : ارجا لحم 
08638244034: تاعالطا بسک  تهج  سامت  نفلت 

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38244035-086  ، 44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ هشقن   هشقن وو   راک   راک حرش   حرش قباطم   قباطم یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تهج   تهج ییارجا   ییارجا یاه   یاه هشقن   هشقن هیهت   هیهت وو   یاه   یاه نیبرود   نیبرود ییامناج   ییامناج وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زور تخادرپ 30  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005602 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

شواک رازفا  شناد  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   AXIS یتراجت مان   T95A00+T95A61 لدم کرحتم  نیبرود  هدنرادهگن  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

وبمک سا 3  را  یا  یج  ید  لابمیگ  اضاقت  حرش  سانشراک 09125334496   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83762196-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: 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

کرحتم کرحتم نیبرود   نیبرود هدنرادهگن   هدنرادهگن ناونع : : ناونع 9696

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شیپ دراوم  نامه  قبط  ًامتح  ًافطل  دشابیم ، دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  زاین  دروم  قیقد  لدم  تاصخشم  * هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هئارا  روتکاف 

1101005026000042 زاین :  هرامش 
روشک نایهاگشناد  ینآرق  یاهتیلاعف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ناخ میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  اوهاد  هدنزاس  عجرم  اوهاد  یتراجت  مان   DTIPC/B5050XMRZ-WRM لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
رهم یئاباب 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

رهم یئاباب  ناخ  میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  اوهاد  هدنزاس  عجرم  اوهاد  یتراجت  مان   FIN-5432-4K لدم هلاناک   NVR 4K 32 طبض هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
یرالات یدهم  دیس  هدننک  هضرع  عجرم  نرتسو  یتراجت  مان   TB 1 تیفرظ  HDD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417844391 یتسپ :  دک  کالپ 85 ،  رهمگرزب  نابایخ  سدق  نابایخ  بالقنا  نابایخ  بالقنا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66970777-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66970777-021 :: 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

روتکاف روتکاف شیپ   شیپ دراوم   دراوم نامه   نامه قبط   قبط ًامتح   ًامتح ًافطل   ًافطل دشابیم ، ، دشابیم دوجوم   دوجوم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ردرد   زاین   زاین دروم   دروم قیقد   قیقد لدم   لدم تاصخشم   تاصخشم ** هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
.دوش .دوش هئارا   هئارا

9797
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ناتسدرک ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا و یالاک  اب  تیولوا.دامرف  هعجارم  تسویپ  هب  افطل   - دابآورس ناتسرهش  رد  تاموزلم  هاره  هب  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  ناتسا  لخاد  هدننک  نیمات 

1101003415000092 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دصرد 100 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  یناریا و  یالاک  اب  تیولوا.دامرف  هعجارم  تسویپ  هب  افطل   - دابآورس ناتسرهش  رد  تاموزلم  هاره  هب  هتسب  رادم  نیبرود  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ناتسا  لخاد 

6616667959 یتسپ :  دک  نادمه ،  - جدننس هار  سیلپ  رتمولیک 1  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33415231-087  ، 33383701-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33383706-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو یناریا   یناریا یالاک   یالاک اباب   تیولوا.دامرف   تیولوا.دامرف هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   افطل   افطل  - - دابآورس دابآورس ناتسرهش   ناتسرهش ردرد   تاموزلم   تاموزلم هاره   هاره هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   ناتسا   ناتسا لخاد   لخاد هدننک   هدننک نیمات   نیمات

9898
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تخاسریز تاطابترا  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 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6118583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  امرفراک  طیارش  تاصخشم و  قبط  هتسبرادم  نیبرود  ددع  هس  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002210 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دروم 3 دادعت : 

1401/10/30 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعی  یراک  زور  اه 30  هنیزه  هیلک  دشاب  یم  یمازلا  هناماس  رد  نآ  یراذگ  راب  تسویپ و  لیاف  ردرادیرخ  طیارش  یمامت  اضماو ,  رهم  هعلاطم ,   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن 09392813531 لصاح  سامت  یناسحا  یاقآ  اب  تالاوس  دیدزاب و  تهج  دشاب -  یم  تخادرپ  لباق  هیلاع  رظان  دیئات  لیوحت و 

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

33335999-028  ، 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

تخاسریز تاطابترا  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 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6118593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  امرفراک  طیارش  تاصخشم و  قبط  هتسبرادم  نیبرود  ددع  ود  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022002207 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 2 دادعت : 
1401/10/30 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا دعی  یراک  زور  اه 30  هنیزه  هیلک  دشاب  یم  یمازلا  هناماس  رد  نآ  یراذگ  راب  تسویپ و  لیاف  ردرادیرخ  طیارش  یمامت  اضماو ,  رهم  هعلاطم ,   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیئامن 09392813531 لصاح  سامت  یناسحا  یاقآ  اب  تالاوس  دیدزاب و  تهج  دشاب -  یم  تخادرپ  لباق  هیلاع  رظان  دیئات  لیوحت و 

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

33335999-028  ، 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

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   امرفراک   امرفراک طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع هسهس   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 9999

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   امرفراک   امرفراک طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ددع   ددع ودود   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 100100

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

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

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

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

6118650 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ دادارارق  قباطم  لوپ  لمح  وردوخ  تاقحلم  هتسب و  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرگسع .دشابیم 75358222  فارصنا  هلزنم  هب  روتکاف  شیپ  هئارا  اضما و  مدع 

1101001017000690 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تمیق  هئارا  تهج  افرص  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

75358213-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: 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

لوپ لوپ لمح   لمح وردوخ   وردوخ تاقحلم   تاقحلم وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 10 110 1
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ناتسدرک ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118752 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا و یالاک  اب  تیولوا.دامرف  هعجارم  تسویپ  هب  افطل  - ناویرم ناتسرهش  رد  تاموزلم  هاره  هب  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  ناتسا  لخاد  هدننک  نیمات 

1101003415000093 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 14 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دصرد 100 دادعت : 
1401/10/25 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لخاد هدننک  نیمات  یناریا و  یالاک  اب  تیولوا.دامرف  هعجارم  تسویپ  هب  افطل  - ناویرم ناتسرهش  رد  تاموزلم  هاره  هب  هتسب  رادم  نیبرود  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  ناتسا 

6616667959 یتسپ :  دک  نادمه ،  - جدننس هار  سیلپ  رتمولیک 1  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33415231-087  ، 33383701-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33383706-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو یناریا   یناریا یالاک   یالاک اباب   تیولوا.دامرف   تیولوا.دامرف هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   افطل   افطل -- ناویرم ناویرم ناتسرهش   ناتسرهش ردرد   تاموزلم   تاموزلم هاره   هاره هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   ناتسا   ناتسا لخاد   لخاد هدننک   هدننک نیمات   نیمات

102102
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ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: 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   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

33513078  : رظان گنیکارتوتا  نیبرود  یتوص و  متسیس  هب  داتس  تاسلج  نلاس  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092868000522 زاین :  هرامش 

ناگزمره هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

نامتخاس 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تاعالطا  قبط  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917914559 یتسپ :  دک  رنهابدیهش ،  هلکسا  بنج  - نارادساپراولب - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33513081-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513311-076 :: 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

گنیکارتوتا گنیکارتوتا نیبرود   نیبرود وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس هبهب   داتس   داتس تاسلج   تاسلج نلاس   نلاس زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 103103
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: 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   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6119286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/05 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ ریواصت  تاصخشم و  قبط  نیبرود  تروپ  نیبرود 24  لنپ  چپ  ناونع : 

14014121 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/15 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود تروپ   تروپ نیبرود  2424   نیبرود لنپ   لنپ چپچپ   ناونع : : ناونع 104104
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زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: 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 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط  ) تاقلعتمو نیبرود  لماش  - تظافح گنیروتینام  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023000882 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   SCC-B1311P لدم گولانآ  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هبساحم  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7933189117 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  - بانیم هار  سیلپ  ور  هبور  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: 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

نامرک یتعنص  یاهکرهش  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 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119603 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک 2 یتعنص  کرهش  راک  بسک  نامتخاس  تهج  لماک  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001275000270 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رزخ زبس  میسن  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   HIVISION یتراجت مان   HV-I153P لدم یتظافح  یاه  متسیس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف هئارا  مدع  دیامن  مادقا  تمیق  هئارا  هب  تبسن  تسویپ  لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  دیاب  تمیق  هدنهد  داهنشیپ  هدوب و  هباشم  اه  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفرگ دهاوخن  رارق  یسررب  دروم  اه  تمیق  هدش و  یقلت  طیارش  شریذپ  مدع  هلزنم  هب  تسویپ  هدش  لیمکت 

7614656394 یتسپ :  دک  اروشاع ،  نادیم  شبن  - روپسابع دیهش  راولب  - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31272093-034  ، 31272000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32736610-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط )) تاقلعتمو تاقلعتمو نیبرود   نیبرود لماش   لماش -- تظافح تظافح گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 105105

نامتخاس نامتخاس تهج   تهج لماک   لماک هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106
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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 " ) " ) 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

دابآ نیسح  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6119619 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تسیلو  نیبرود  ددع  8 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097489000003 زاین :  هرامش 

ناخربز ناتسرهش  دابا  نیسح  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
نیسح هدننک  هضرع  عجرم  یدمحا  نیسح  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SSE-LPB240F12 لدم  SSE یگنر ناوخ  کالپ   IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

یدمحا
ددع  4 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
عجرم یدمحا  نیسح  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   SSE-WR1500S لدم  SSE تیال مراو  ینوس  یلسکیپاگم  یتراظن 5   IP هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

یدمحا نیسح  هدننک  هضرع 
ددع  4 دادعت : 

1401/10/19 زاین :  خیرات 
ناخربز یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9347141614 یتسپ :  دک  دابآ ،  نیسح  یرایهد   - دابآ نیسح  یاتسور  - دابآ قاحسا  شخب  ناخربز - ناتسرهش  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7060034-0915  ، 85966524-093 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85966524-093 :: 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

کینورتکلا6118177 تظافح  متسیس  یاهمتسیسداجیا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " 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

ًافطل6118528 دشابیم ، دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  زاین  دروم  قیقد  لدم  تاصخشم  * هتسب رادم  نیبرود 
.دوش هئارا  روتکاف  شیپ  دراوم  نامه  قبط  ًامتح 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

نیبرود نیبرود ددع   ددع 88 ناونع : : ناونع 107107
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

قیرح6118078 مالعا  ءافطا و  یتاسیسات و  ینامتخاس و  یاهراک  هحفص 27)ماجنا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6118724FIRE ALARM PANEL یرتاب  - ژراش  لیسمیر و  لنپ  هحفص 27)لرتنک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کرتشم6119166 هیاپ  - ددع ریذپ 2 سردآ  یترارح  روتکتد  - ددع 13 ریذپ سردآ  لاکیتپا  یدود  روتکتد 
تسویپ تسیل  قبطددع  ریذپ 15 سردآ  یاهروتکتد 

هحفص 27) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیبرود6119619 ددع  هحفص 69)8 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ددرت6118248 لرتنک  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  یاهمتسیسنیمات و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 15) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش6118076 حطس  رد  زاجمریغ  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  ینابیتشپ 32  یرادهگن و  هحفص 10)ریمعت و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

زاجم6119093 ریغ  تعرس  فلخت  تبث  هناماس  یارجا 16  هحفص 10)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح6118078 مالعا  ءافطا و  یتاسیسات و  ینامتخاس و  یاهراک  هحفص 27)ماجنا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رورس6118162 قاتا  تیریدمو  گنیروتینام  متسیسو  قیرح  ءافطا  متسیس  لماک  یزادنا  هارو  هحفص 27)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نیمات6118304 یادهش  کینیلک  یلپ  زاف 2  قیرح  ءافطا  متسیس  هحفص 27)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

.یردوپ6118432 یمرگولیک  لغب 75  نلاب  هدننک  شوماخ  ددع  هحفص 27)دیرخ 3  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دیرخ6118490 یسدنهم  هتسب  هیهت  و  ( FEED  ) یتامدقم تاعلاطم  تهج  هرواشم  تامدخ  ماجنا 
عمتجم یاه  هناخراک  رد  قیرح  ءافطاو  نالعا  متسیس  بصنو 

هحفص 9) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح6118617 نالعا  هحفص 27)تازیهجت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نهآ6118674 هار  هاگتسیا  لناپ و  نامتخاس  قیرح  ءافطا  مالعا  هحفص 27)هکبش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نامتخاس6118684 قیرح  ءافطا  مالعا  هحفص 27)هکبش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6118724FIRE ALARM PANEL یرتاب  - ژراش  لیسمیر و  لنپ  هحفص 27)لرتنک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسیل6118727 قباطم  مالیا  ناتسا  یس  یپ  زکرم  قیرح  نالعا  لنپ  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، 
تسویپ

هحفص 27) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تیفرظ 6118862300 قیرح  ءافطا  لزان  کی  یاراد  بآ  یواح  هدننک  شوماخ   ) یناشن شتآ  تازیهجت 
 ( یدالوف نزخم   D30-B30-RS لدم  Lit

هحفص 27) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کرتشم6119166 هیاپ  - ددع ریذپ 2 سردآ  یترارح  روتکتد  - ددع 13 ریذپ سردآ  لاکیتپا  یدود  روتکتد 
تسویپ تسیل  قبطددع  ریذپ 15 سردآ  یاهروتکتد 

هحفص 27) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کینورتکلا6118067 تظافح  تازیهجت  نیبرود و  دیرخ  هحفص 15)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا6118177 تظافح  متسیس  یاهمتسیسداجیا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

زاگ6118894 تاسیسات  دروم  ود  کینورتکلا  تظافح  هحفص 15)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

تسوی6118897  ÷ ریداقم تاصخشم و  قباطم  " gas detector "crowcon(27 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کرتشم6119166 هیاپ  - ددع ریذپ 2 سردآ  یترارح  روتکتد  - ددع 13 ریذپ سردآ  لاکیتپا  یدود  روتکتد 
تسویپ تسیل  قبطددع  ریذپ 15 سردآ  یاهروتکتد 

هحفص 27) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هلعش6119190 روتکتد  هحفص 27)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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یرتسگداد ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6118607 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا یناریا 55  نویزیولت  هاگتسد  راهچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000008000019 زاین :  هرامش 

یرتسگداد ترازو  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

هاگتسد  4 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415855139 یتسپ :  دک  نابهر ،  هچوک  شبن  تشترز  هارراهچ  هب  هدیسرن  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88383201-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88383205-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118646 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتبسانم پیلک  دیلوت  تخاس و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000282000062 زاین :  هرامش 

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

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

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یموب  تکرش  اب  تیولوا   . دشاب یم  یتسوپ  کرادم  قبط  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7861785179 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  یتعنص  کرهش  یادتبا  نامرک -  هداج  رتمولیک 5  تفریج -  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43317492-034  ، 43317523-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43317570-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   5555 یناریا   یناریا نویزیولت   نویزیولت هاگتسد   هاگتسد راهچ   راهچ ناونع : : ناونع 108108

یتبسانم یتبسانم پیلک   پیلک دیلوت   دیلوت وو   تخاس   تخاس وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرطاب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1201000383000837 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یرطاب - 
تسویپ تسیل  قبط 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  2,100 دادعت : 

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

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طسوتم طسوتم یملق -  -  یملق مین   مین یملق -  -  یملق یرطاب   یرطاب ناونع : : ناونع 1101 10

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: 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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرطاب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ قبط 

1201000383000838 زاین :  هرامش 
رهشوب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یرطاب - 
تسویپ قبط 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  10 دادعت : 

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

اب رتشیب  تاعالطا  یارب  / دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  الاک  لمح  هنیزه  / ناتسرامیب تسایر  دأت  رابتعا و  نیمأت  تروص  رد  ههام  تخادرپ 6 زاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرفب لصاح  سامت  هرامش 09173712567 

7514633341 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  ملعم  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33455410-077  ، 33323123-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323123-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یباتک یباتک یرطاب   یرطاب ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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بآ تاقیقحت  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118911 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004139000070 زاین :  هرامش 
بآ تاقیقحت  هسسوم  هدننک :  رازگرب 

یفجن شوایس  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  یرادرب  ملیف  نیبرود  دربراک   UWP-V1 لدم لاتیجید  نوفورکیم  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  دک  ناریا  دوش - هداد  تمیق  کیکفت  هب  سانجا  .ددرگ  تسویپ  هاگشورف  گربرس  رد  رهم و  اب  روتکاف  شیپ  تسویپ - لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1658954381 یتسپ :  دک  بآ ،  تاقیقحت  هسسؤم  روپسابع ، دیهش  راولب  هیمیکح ، نارهت ، نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77304246-021  ، 77000300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77311959-021 :: 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

کینورتکلا6118067 تظافح  تازیهجت  نیبرود و  دیرخ  هحفص 15)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

قباطم6118442 یزادنا  هار  بصن و  تهج  ییارجا  یاه  هشقن  هیهت  یاه و  نیبرود  ییامناج  یحارط و 
تسویپ هشقن  راک و  حرش 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کرحتم6118476 نیبرود  هحفص 69)هدنرادهگن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ًافطل6118528 دشابیم ، دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  زاین  دروم  قیقد  لدم  تاصخشم  * هتسب رادم  نیبرود 
.دوش هئارا  روتکاف  شیپ  دراوم  نامه  قبط  ًامتح 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هعجارم6118535 تسویپ  هب  افطل   - دابآورس ناتسرهش  رد  تاموزلم  هاره  هب  هتسب  رادم  نیبرود  بصن 
دشاب یم  ناتسا  لخاد  هدننک  نیمات  یناریا و  یالاک  اب  تیولوا.دامرف 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6118583 لیاف  رد  امرفراک  طیارش  تاصخشم و  قبط  هتسبرادم  نیبرود  ددع  هس  هحفص 69)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6118593 لیاف  رد  امرفراک  طیارش  تاصخشم و  قبط  هتسبرادم  نیبرود  ددع  ود  هحفص 69)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط ناونع : : ناونع 1121 12
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

چنیا6118607 یناریا 55  نویزیولت  هاگتسد  هحفص 15)راهچ  نیبرود  ( نیبرود

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

یتبسانم6118646 پیلک  دیلوت  تخاس و  هحفص 15)هیهت و  نیبرود  ( نیبرود

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

لوپ6118650 لمح  وردوخ  تاقحلم  هتسب و  رادم  هحفص 69)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هعجارم6118752 تسویپ  هب  افطل  - ناویرم ناتسرهش  رد  تاموزلم  هاره  هب  هتسب  رادم  نیبرود  بصن 
دشاب یم  ناتسا  لخاد  هدننک  نیمات  یناریا و  یالاک  اب  تیولوا.دامرف 

هحفص 69) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

گنیکارتوتا6118793 نیبرود  یتوص و  متسیس  هب  داتس  تاسلج  نلاس  هحفص 69)زیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

طسوتم6118805 یملق -  مین  یملق -  هحفص 15)یرطاب  نیبرود  ( نیبرود

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

یباتک6118825 هحفص 15)یرطاب  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ6118911 لیاف  هحفص 15)قبط  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم6119074 نیبرود  تازیهجت  قرب و  هحفص 15)هکبش  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6119286 تروپ  نیبرود 24  لنپ  هحفص 69)چپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

6119409( تسویپ لیاف  قبط  ) تاقلعتمو نیبرود  لماش  - تظافح گنیروتینام  هحفص 69)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نامتخاس6119603 تهج  لماک  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  بصن  هحفص 69)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود6119619 ددع  هحفص 69)8 هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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گرزب نارهت  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  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   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119143 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا تخس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005002000095 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   NS6700EU لدم زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   SmartStor زاس هریخذ  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  طقف  افطل   . دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایئاسراپ سامت 09106659676 

 . دامن هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  طقف  تسا  دنمشهاوخ 

یتسپ دک  نارهت ،  نارگراثیا  روماودیهش  داینب  لک  هرادا  دهاش -  هچوک  شبن  (ع - ) داوجلا دجسم  یوربور  ریت -  l تفه نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1589814617 : 

88302991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88846429-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا تخس   تخس ناونع : : ناونع 113113
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یقرش ناجیابرذآ  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قباطم   EMC SAN Switch یزادنا هار  بصن و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003147000093 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ول امسط  یدریو  هلا  دازهب  هدننک  هضرع  عجرم   DATA STORAGE SYSTEM یتراجت مان   EMC CLARIION AX4-5F لدم لانرتسکا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

داژن
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

35294291-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35239027-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رازفا6119143 هحفص 87)تخس  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

لانرتسکا6119540 زاس  هحفص 87)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

لانرتسکا لانرتسکا زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 1141 14

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

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

زا 116 ھحفص 89 
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PORTABLE INDUSTRIAL WORKSTATION تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000806 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   WORKSTATION ESC800 G4/10G لدم هنایار  هداتسیا  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/11/04 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاگشناد داهج  دمتعم  هدکشهوژپ   :: 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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6118693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050207000364 زاین :  هرامش 

دمتعم هدکشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
دوش یرازگراب  امتح  روتکاف  شیپ  - 

دشاب هتشادن  تریاغم  روتکاف  شیپ  اب  هناماس  یمالعا  تمیق 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زور هیوست 30   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1517964311 یتسپ :  دک  یهاگشنادداهج ،  دمتعم  هدکشهوژپ  کالپ 146  یبونج  یدناگ  نابایخ  .کنو  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88771645-021  ، 88884046-012 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88771645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

WORKSTATION ESC800  G4/10GWORKSTATION ESC800  G4/10G لدم   لدم هنایار   هنایار هداتسیا   هداتسیا رورس   رورس ناونع : : ناونع 115115

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رورس   رورس ناونع : : ناونع 1161 16

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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هپت تفه  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: 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   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118936 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیک اب  رپمآ  یرتاب 65  ددع  هارمه 40  هب   ups 30 kva تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090469000004 زاین :  هرامش 

هپت تفه  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نیپیلیف هدنزاس  روشک   APC یتراجت مان  رورس  قاتا  هداد و  زکارم  دربراک   SUVTR30KH5B5S لدم  KVA 30 ناوت یلخاد  یرتاب  هارمه  هب  نیالنآ   UPS الاک :  مان 

ورین نارمع  امیپ  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/11/01 زاین :  خیرات 
شوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش همیمض  تالوصحم  گولاتاک  روتکاف و  امتح  دوش -  هعلاطم  تقد  هب  دشاب  یم  دادرارق  نتم  لماش  هک  تسویپ  یاه  لیاف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6473161196 یتسپ :  دک  یرایح ،  دمحا  دیهش  یعامتجا  نیمات  کینیلک  یلپ  بنج  رازاب  یلصا  نابایخ  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42865520-061  ، 42865880-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42865881-061 :: 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

رورس6118122 بو  لیمیا و  درادناتسا  یاه  سنسیال  اب   Sophos XGS2100 هحفص 17)لاوریاف یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس6118130 قاتا  یزاسدرادناتسا  تایلمع  یاهمتسیسماجنا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 64) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

رورس6118162 قاتا  تیریدمو  گنیروتینام  متسیسو  قیرح  ءافطا  متسیس  لماک  یزادنا  هارو  هحفص 27)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

6118301WORKSTATION ESC800 G4/10G لدم هنایار  هداتسیا  هحفص 89)رورس  رورس  ( رورس

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

تسویپ6118693 تسیل  قبط  هحفص 89)رورس  رورس  ( رورس

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

تیفیک6118936 اب  رپمآ  یرتاب 65  ددع  هارمه 40  هب   ups 30 kva(89 هحفص رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تیفیک تیفیک اباب   رپمآ   رپمآ   6565 یرتاب   یرتاب ددع   ددع   4040 هارمه   هارمه هبهب     ups  30  kvaups 30  kva ناونع : : ناونع 1171 17

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

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

زا 116 ھحفص 91 
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ناگداش ینامرد  زکرم   :: 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 00 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 00 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118061 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفقس غارچ  یفقسراد 40  روسنس  غارچ  100 روتکژورپ غارچ  ،200 روتکژورپ غارچ  یچناپ  غارچ  هیاپ  دنلب  هیاپ  یکراپ  غارچ  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هراتس دم  رونلگ  ینابایخ  غارچ  روسنس  نودب  یراد 

1101091731000043 زاین :  هرامش 
ناگداش ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

قرب نایاش  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ناتفت  حرط   W 60 ناوت  LED ینابایخ ییانشور  غارچ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
سیدنت تعنص  کالفا  هدننک  هضرع  عجرم  اتسر  یتراجت  مان  نیبات  لدم   W 36 ناوت راد  روسنس  یفقس  ییانشور  غارچ  الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

سیدنت تعنص  کالفا  هدننک  هضرع  عجرم  اتسر  یتراجت  مان  ناسیت  لدم   W 36 ناوت راد  روسنس  یفقس  ییانشور  غارچ  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
شرآ یراجت  یتعنص  هدنزاس  عجرم  برغ  طبار  شرآ  یراجت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  شرآ  یتراجت  مان  اناید  لدم   W 100 ناوت یباتهم  روتکژورپ  غارچ  الاک :  مان 

برغ طبار 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
روآ نف  رمیلپ  اناد  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   DBL-FL-200 لدم  W 200 ناوت  LED روتکژورپ غارچ  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

کارا هزاس  رون  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 085   m 9 لوط یدالوف  یهجو  تشه  ییانشور  غارچ  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/28 زاین :  خیرات 
ایرآ رهم  طوبه  هدننک  هضرع  عجرم  امه  یتراجت  مان  امه 6061  لدم  ینهآ  یکراپ  غارچ  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

ناگداش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  راب  لاسرا  هنیزه  تسا ، هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سامت 09121987931

6431797919 یتسپ :  دک  مانمگ ،  یادهش  رازم  بنج  یبرغ  رنهاب  هلال خ  هار  راهچ  ناگداش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53725133-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53725133-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفقس یفقس غارچ   غارچ   4040 یفقسراد   یفقسراد روسنس   روسنس غارچ   غارچ 100100 روتکژورپ روتکژورپ غارچ   غارچ ،،2 00200 روتکژورپ روتکژورپ غارچ   غارچ یچناپ   یچناپ غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ دنلب   دنلب هیاپ   هیاپ یکراپ   یکراپ غارچ   غارچ هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع
ینابایخ ینابایخ غارچ   غارچ روسنس   روسنس نودب   نودب یراد   یراد

118118
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  تشه  هقطنم  ناریا ( زاگ  لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: ریز ینف  تاصخشم  اب   Honeywell هلعش روسنس  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
موس تبون   - Ultraviolet P/N:261A1812P014

1101091592001217 زاین :  هرامش 
ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 

تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/12/07 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا 500 هب  یکناب  همان  تنامض  یتسیاب  یریگ  لیوحت  هلحرم  رد  هدنرب  دوشیم و  ماجنا  زیربت  - زاگ لاقتنا  داتس  لحم  رد  یتاریمعت  مالقا  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تفرگ دهاوخ  ماجنا  هتفه  ود  تدم  هب  لقادح  ینادیم  تست  زا  سپ  ریمعت  هنیزه  تخادرپ  دأت و  ًانمض.دیامن  امرفراک  میلست  لایر  نویلیم 

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

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

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: 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 07 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/10/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط  ینف  داهنشیپ  یراذگراب   /) p/f VOLVO PENTA DESEL ENGINE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034005611 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تعنص ورشیپ  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   VOLVO PENTA هدنزاس عجرم   TAD1360VE یلزید روتوم  ترارح  راشف و  روسنس  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/12/15 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83768073-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

موس موس تبون   تبون  -  - Ultraviolet P/N:261A1812P014Ultraviolet P/N:261A1812P014 ریز : : ریز ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب     HoneywellHoneywell هلعش   هلعش روسنس   روسنس ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 1191 19

VOLVO PENTAVOLVO PENTA  هدنزاس هدنزاس عجرم   عجرم   TAD1360VETAD1360VE  یلزید یلزید روتوم   روتوم ترارح   ترارح وو   راشف   راشف روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 120120
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روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174   :: 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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیسکا روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000612 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
نیرآ زیهجت  زیلاپ  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN UPNMED EQUIPMENT هدنزاس عجرم  یکشزپ  روتالیتنو  هاگتسد  نژیسکا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاوس هنوگره  تروص  رد   ... تسا لاور  قبط  تخادرپ  تسا  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  نامرد  ایحا  تکرش  کدم  روتالیتنو  هاگتسد  نژیسکا  روسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیشاب سامت  رد  یرهبا  سدنهم  یاقا  پاستاو  هرامش 09157139881 اب 

9313798999 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  نابایخ  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43306200-051  ، 43304111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43341465-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

148423 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6119226 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

148423 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
pt1000 روسنس یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/10/18 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژیسکا نژیسکا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 12 112 1

pt1000pt1000 روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 122122
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6119285 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2023/01/05 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
lzx890 ینف هرامش  که 1200 روسنس   ph دورتکلا ناونع : 

14014172 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2023/01/14 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هداس یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

87110051 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم تعاس 10عبنم  - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119493 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/11/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

امد یاهروسنس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1.200.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهشرذآ هداج  رتمولیک 15  زیربت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.nigcdist8.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

lzx890lzx890 ینف ینف هرامش   هرامش 12001200 کهکه   روسنس   روسنس   phph دورتکلا   دورتکلا ناونع : : ناونع 123123

امد امد یاهروسنس   یاهروسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 124124
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هداس یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

87110050 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/10/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم تعاس 10عبنم ات   - 1401/11/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119495 :: هرازه هرازه تعاس 10:30دکدک    - 1401/11/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نشیربیاو یاهروسنس  هب  طوبرم  مالقا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1.300.000.000  هناماس 2001091592000052 -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهشرذآ  هداج  رتمولیک 15  زیربت  رازگ  هصقانم   :: سردآ سردآ
تاصقانم نویسیمک  قاتا  ییاشگزاب 

:: نفلت :: setadiran.ir nigcdist8.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

غارچ6118061 100 روتکژورپ غارچ  ،200 روتکژورپ غارچ  یچناپ  غارچ  هیاپ  دنلب  هیاپ  یکراپ  غارچ  هیاپ 
ینابایخ غارچ  روسنس  نودب  یراد  یفقس  غارچ  یفقسراد 40  روسنس 

هحفص 91) روسنس  ( روسنس

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

6118382Ultraviolet ریز : ینف  تاصخشم  اب   Honeywell هلعش روسنس  ریمعت 
موس تبون   - P/N:261A1812P014

هحفص 91) روسنس  ( روسنس

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

6118401VOLVO PENTA هدنزاس عجرم   TAD1360VE یلزید روتوم  ترارح  راشف و  هحفص 91)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

نژیسکا6119105 هحفص 91)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

6119226pt1000 هحفص 91)روسنس روسنس  ( روسنس

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

6119285lzx890 ینف هرامش  که 1200 روسنس   ph هحفص 91)دورتکلا روسنس  ( روسنس

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

امد6119493 یاهروسنس  هحفص 91)دیرخ  روسنس  ( روسنس

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

نشیربیاو6119495 یاهروسنس  هب  طوبرم  مالقا  هحفص 91)دیرخ  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نشیربیاو نشیربیاو یاهروسنس   یاهروسنس هبهب   طوبرم   طوبرم مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 125125
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ناجیهال زوریپ  رتکد  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

6118108 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجیهال زوریپ  رتکد  ناتسرامیب  لعشم  تاعطق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094068000353 زاین :  هرامش 

ناجیهال زوریپرتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نارگ ژایلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SCHISCHEK یتراجت مان   INCOS لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/19 زاین :  خیرات 

ناجیهال رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  مالقا  ساسا  رب  نآ  یراذگراب  یتسویپ و  تسیل  یراذگتمیق  اذل  هدش  تبث  هباشم  دک  کی  اب  یتساوخرد  یاهالاک  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اب ناتسرامیب  رد  ات  لاسرا  هنیزه.دامن  لصاح  سامت  ناتسرامیب 09115998115  تاسیسات  لوئسم  روپ  نسح  یاقآ  اب  یگنهامه  هنوگره  تهج.تسیمازلا 

.هدنشورف

4419943111 یتسپ :  دک  زرواشک ،  دیهش  نابایخ  ماظتنا - نادیم  - ناجیهال ناجیهال ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42235501-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42238706-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دورتکلا دورتکلا ریاو   ریاو میس   میس  - - رپمد رپمد روتوم   روتوم لسوتف -  -  لسوتف نزنز -  -  هقرج   هقرج سنارت   سنارت هلر -  -  هلر میظنت -  -  میظنت لباق   لباق چیئوس   چیئوس رشرپ   رشرپ ناتسرامیب (  (  ناتسرامیب لعشم   لعشم تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
(( بآبآ   حطس   حطس لرتنک   لرتنک - - 

126126

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

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

زا 116 ھحفص 97 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/qnh6bdl8j2y7s?user=37505&ntc=6118108
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/6118108?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


مود هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم   :: 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 08 -  ات   - 1401/11/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6118319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف تاداهنشیپ  تسویپ  لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  ًافطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  اریا  قرب , یاهدیلک  ندرک  هلوزیا  تهج  لفق  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ یراذگراب  میظنت و  یلام  و 

1101097224000256 زاین :  هرامش 
مود هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

باهش نارآ  هدننک  هضرع  عجرم  قرب  ولبات  یچیئوس  لفق  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1402/01/29 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

میظنت و یلام  ینف و  تاداهنشیپ  تسویپ  لیاف  تاعالطا  ساسا  رب  ًافطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  اریا  قرب , یاهدیلک  ندرک  هلوزیا  تهج  لفق  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب 

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

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

37325440-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118837 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب قرب یاهدیلک   یاهدیلک ندرک   ندرک هلوزیا   هلوزیا تهج   تهج لفق   لفق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 127127

هنایار هنایار لانرتسکا   لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه -- تروپ تروپ هکبش  2424   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس هنایار - - هنایار ویوی   یپیپ   یسیس   هنایار - - هنایار رگپاچ   رگپاچ رنکسا - - رنکسا ناونع : : ناونع 128128
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یفسوی 09143018134 یاقآ  یت  یآ  راکمه  اب  یگنهامه  هنوگره  تهج  یقاصلا و  تسویپ  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091651000614 زاین :  هرامش 

یندم دیهش  ینامرد  یشزوما و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ناژوف هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   AVISION یتراجت مان   AV122C2 لدم  A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 

موسکا
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
دورالوط یراقفلاوذ  دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   2055D لدم هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

شلات راک  نیرز  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   GHZ 3/1 شزادرپ تعرس   i3-2100 BOX لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
هداد سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO CHINA هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C2960-24TT-L لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

شواک
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   ASUS H110M-C لدم هنایار  دربراک  هعطق  دربردام  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

هدازدمحا ارهز  هدننک  هضرع  عجرم  هژیوآ  یتراجت  مان   WD لدم  TB 1 تیفرظ هنایار  لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روتکاف شیپ  مدع  / دش دهاوخ  تخادرپ  ههام  3 تدمب ینف  رظان  داتو  الاک  لیوحت  زا  دعب  / تسا هدنشورف  هدهعب  لمح  هیارک  / تسا هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم لطاب  هلزنمب  یقاصلا  تسویپ  رد 

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

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمیق هئارا  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .تسویپ  ینف  تاصخشم  اهب و  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  سا  یپ  وی  رواپ  هیذغت و  عبنم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب تسویپ  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  یتسیاب  یم 

1101091525000178 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مان  OSP-3010 لدم  A 10 نایرج تدش   V 30 یجورخ ژاتلو   V 220 یدورو ژاتلو   W 300 ناوت یزیر  همانرب  لباق  ریغتم  گنیچیئوس   DC هیذغت عبنم  الاک :  مان 
امزآ کینورتکلا  نژوا  هدنزاس  عجرم  امزآ  کینورتکلا  نژوا  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  نژوا  یتراجت 

هاگتسد 39 دادعت : 
1401/10/29 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  اضما ،  رهم و  زا  سپ  تسویپ  ینف  تاصخشم  ءاهب و  مالعتسا  طیارش  هارمه  هب  لیمکت و  تسویپ  اهب  مالعتسا  مرف  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تروص  نیا  ریغ  رد 

4513733631 یتسپ :  دک  ناجنز ،  ناتسا  زاگ  تکرش   - ترادا عمتجم   - نمهب هارگرزب 22   - ناجنز ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33146704-024  ، 33455555-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33441320-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ساسا یپیپ   ویوی   رواپ   رواپ وو   هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم ناونع : : ناونع 129129
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دهشم ع )  ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610   :: 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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119082 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمیتناس یچیئوس 6و7 لفق  یپوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091057000530 زاین :  هرامش 

دهشم اضر ع   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610  هدننک :  رازگرب 
سم عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  نزو   mm 3000 لوط  33x17x9/8 mm زیاس  FCR ژایلآ  HD تخس یچیئوس  لفق  یجنرب  رپ  وت  لیفورپ  الاک :  مان 

رنهاب دیهش 
مرگولیک 200 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعب لمح  هنیزه  / ههام 4 تروصب تخادرپ  / ددع 100 تناس لفق 7 یپوتوددع  100 تناس یچیئوس 6 لفق  یپوت  / تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتمشح 09153216445 / دوشیم عوجرمالاکرابنا  طسوتدات  مدع  تروصرد  / دشاب یرتویپماکدیلکاب  بوغرم  سنجزااه  یپوت  / دشاب یموب  طقفوافرص  / هدنرب

9137913316 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  نابایخ  اضر -  ماما  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37261422-051  ، 38022012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38591057-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

6119214 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

150418 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
چیئوس تیمیل  هتسد  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/10/18 نایاپ :  خیرات 

:: 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

رتمیتناس رتمیتناس وو77 66 یچیئوس   یچیئوس لفق   لفق یپوت   یپوت ناونع : : ناونع 130130

چیئوس چیئوس تیمیل   تیمیل هتسد   هتسد ناونع : : ناونع 131131

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

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

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

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

6119435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

fuel level switch تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000405 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
زیبماک هدننک  هضرع  عجرم   DEUTZ هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DEUTZ یتراجت مان   BF6L913C یتعنص لزید  روتوم  کیتاموتا  لماک  چیئوس  الاک :  مان 

قلطم یرازلگ 
تس 1 دادعت : 

1401/12/20 زاین :  خیرات 
کت هدننک  هضرع  عجرم   DEUTZ هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DEUTZ یتراجت مان   BF6L913C یتعنص لزید  روتوم  کیتاموتا  لماک  چیئوس  الاک :  مان 

ناتسزوخ ساملا  ناژور 
تس 1 دادعت : 

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

هدهعرب یبونج  سراپ  کیزاف  یزکرم  رابنا  ات  نآ  تیلوئسم  لمح و  هنیزه  / دشاب تسویپ  لیاف  قباطم  تسیاب  یم  اقیقد  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف 

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

31315109-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

fuel fuel level switchlevel switch ناونع : : ناونع 132132
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم   ALCO PS1 چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631005004 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دار نیشرپ  یللملا  نیب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   PRESSURE SWITCH یتراجت مان   PS لدم لاتیجید  راشف  چوس  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32943736-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنزاش ناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم هیلک  اتید و  هیاپ  هارمه  هب  شیامندرپ  اتید و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000487000011 زاین :  هرامش 

دنزاش ناتسرهش  شرورپ  شزوما و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   COP SECURITY یتراجت مان   2400VH-15 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/10/20 زاین :  خیرات 

ناگنز رجف  نیرز  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   MEKI یتراجت مان   96x96 cm داعبا نویسکژورپ  شیامن  هدرپ  الاک :  مان 
ددع 15 دادعت : 

1401/10/20 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3861613118 یتسپ :  دک  شرورپ ،  شزومآ و  هرادا  یعیبط .  عبانم  نابایخ  دنزاش .  دنزاش ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6910-3822  ، 6910-382 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

0118-382 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تاصخشم   تاصخشم   ALCO PS1ALCO PS1 چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 133133

تاقلعتم تاقلعتم هیلک   هیلک وو   اتید   اتید هیاپ   هیاپ هارمه   هارمه هبهب   شیامندرپ   شیامندرپ وو   اتید   اتید دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 134134
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

6118108 - نز هقرج  سنارت  هلر -  میظنت -  لباق  چیئوس  رشرپ  ناتسرامیب (  لعشم  تاعطق  دیرخ 
بآ ) حطس  لرتنک  دورتکلا -  ریاو  میس   - رپمد روتوم  لسوتف - 

هحفص 96) چیئوس  ( چیئوس

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

قرب6118319 یاهدیلک  ندرک  هلوزیا  تهج  لفق  هحفص 96)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

یم6118370 دات  دروم  ییاهالاک  امازلا  تسا  هباشم  دکناریا  لخاد  دیلوت  تروپ  هکبش 24  چوس 
دشاب یتسویپ  تاصخشم  قبط  هک  دشاب 

هحفص 38) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6118587POWER SUPPLY UNIT(38 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کسید6118837 دراه  - تروپ هکبش 24  اتید  چیئوس  هنایار - وی  یپ  یس  هنایار - رگپاچ  رنکسا -
هنایار لانرتسکا 

هحفص 96) چیئوس  ( چیئوس

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

سا6119020 یپ  وی  رواپ  هیذغت و  هحفص 96)عبنم  چیئوس  ( چیئوس

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

رتمیتناس6119082 یچیئوس 6و7 لفق  هحفص 96)یپوت  چیئوس  ( چیئوس

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

چیئوس6119214 تیمیل  هحفص 96)هتسد  چیئوس  ( چیئوس

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

6119246nexus 93180yc-fx هحفص 38)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

6119435fuel level switch(96 هحفص چیئوس  ( چیئوس

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

تسویپ6119481 لیاف  قبط  تاصخشم   ALCO PS1 هحفص 96)چیئوس چیئوس  ( چیئوس

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

تاقلعتم6119596 هیلک  اتید و  هیاپ  هارمه  هب  شیامندرپ  اتید و  هحفص 96)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یم6118370 دات  دروم  ییاهالاک  امازلا  تسا  هباشم  دکناریا  لخاد  دیلوت  تروپ  هکبش 24  چوس 
دشاب یتسویپ  تاصخشم  قبط  هک  دشاب 

هحفص 38) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چوس و6119092 لوپ  یکینورتکلا  فیک  تخاس  ریز  یتناراگ  شزومآ و  یزاس ، یموب  رارقتسا  دیرخ 
لوپ فیک  شیاپ  عماج  هناماس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ6119481 لیاف  قبط  تاصخشم   ALCO PS1 هحفص 96)چیئوس چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دهشم کی  هرامش  تشادهب  زکرم   :: 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 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118777 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروم هاگتسد  مزاول و   // راکنامیپ طسوت  مزاول  اب  رتاءت  یفما  نلاس  یتوص  متسیس  تاریهجت  بصن   / دشابیم هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
// دشابیم یتسویپ  تسیل  قبط  زاین 
1101091784000245 زاین :  هرامش 

دهشم کی  هرامش  تشادهب  زکرم  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   GRASS VALLEY یتراجت مان   Grassvalley Conserto video Mixer لدم یریوصت  یتوص و  متسیس  رسکیم  الاک :  مان 

اسر یاه  هداد  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یفرشا یاقا  یلخاد 270 سامت 35018011 هرامش  // ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ   // هاگشناد ینف  دات  راک و  مامتا  زا  دعب  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9179793945 یتسپ :  دک  دابآ 66 و 68 ،  لیکو  نیب  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35018314-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35017420-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریوصت یریوصت وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس رسکیم   رسکیم ناونع : : ناونع 135135
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هاشنامرک زکرم  یامیس  ادص و   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119276 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفجن 09187911052 سدنهم  سامت  نفلت  تسویپ  تسیل  قبط  یدقن  تروصب  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090941000026 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یامیس  ادص و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ایرآ توص  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRIGHT یتراجت مان  لدم 100510205  ریوصت  توص و  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یفجن 09187911052 سدنهم  سامت  نفلت  تسویپ  تسیل  قبط  یدقن  تروصب  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715847175 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  زکرم  امیسوادص  مج - ماج  راولب  هاپس -  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38358001-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38351030-083 :: 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

چنیا6118607 یناریا 55  نویزیولت  هاگتسد  هحفص 15)راهچ  نیبرود  ( نیبرود

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

یتبسانم6118646 پیلک  دیلوت  تخاس و  هحفص 15)هیهت و  نیبرود  ( نیبرود

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

یریوصت6118777 یتوص و  متسیس  هحفص 105)رسکیم  توص  ( توص

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

گنیکارتوتا6118793 نیبرود  یتوص و  متسیس  هب  داتس  تاسلج  نلاس  هحفص 69)زیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

طسوتم6118805 یملق -  مین  یملق -  هحفص 15)یرطاب  نیبرود  ( نیبرود

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

یباتک6118825 هحفص 15)یرطاب  نیبرود  ( نیبرود

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

ریوصت6119276 توص و  هحفص 105)لباک  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ریوصت ریوصت وو   توص   توص لباک   لباک ناونع : : ناونع 136136
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زاوها نینموملاریما  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 10 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

6118435 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسکاب ریز  دروم 5   - هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا   ) یتسویپ تسیل  هب  هعجارم  یتسویپ -- تسیل  قبط  یرادا  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- روتینام هن  دشاب  یم 

1101005934001018 زاین :  هرامش 
زاوها نینموملاریما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  بسانت  ناسنا  شورهب  ناحارط  هدنزاس  عجرم   FITERGO یتراجت مان  کیمونوگرا  لدم  هنایار  دیلک  هحفص  سوام و  یجنرآ  ریز  دپ  الاک :  مان 
بسانت ناسنا  شورهب  ناحارط 

ددع 46 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

وکیترآ یتراجت  مان  لدم 201  زلف  مرچ و  سنج  راد  کج  نادرگ  یدنمراک  یلدنص  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
ارآ حتف  هدننک  هضرع  عجرم   FATH یتراجت مان   Spine Fit تارقف نوتس  ظفاحم  یلدنص  یتشپ  الاک :  مان 

ددع 41 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

تعنص دیلوت  ورشیپ  یسدنهم  یشهوژپ  هدننک  هضرع  عجرم   MP یکیتسالپ سنج   A17-0041 ییاپریز هاگ  هیکت  الاک :  مان 
ددع 85 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   W1943S لدم  in 18/5 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 48 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شسرپ تهج  - دسرب رظان  سانشراک  دات  هب  دیاب  یلاسرا  یالاک  - دشاب یم  مالعتسا  هنرب  هدهع  هب  ناتسرامیب  لحمرد  لیوحتو  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09163080496 یرون سدنهم  اب  ییامنهارو 

1569661777 یتسپ :  دک  نینموملاریما ،  ناتسرامیب  ییاجر  دیهش  یوک  رادیپس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32271905-061  ، 32271904-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32271980-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلدنص یلدنص یتشپ   یتشپ -- زلف زلف وو   مرچ   مرچ سنج   سنج راد   راد کجکج   نادرگ   نادرگ یدنمراک   یدنمراک یلدنص   یلدنص -- کیمونوگرا کیمونوگرا لدم   لدم هنایار   هنایار دیلک   دیلک هحفص   هحفص وو   سوام   سوام یجنرآ   یجنرآ ریز   ریز دپدپ   ناونع : : ناونع
W1943SW1943S لدم   لدم   inin   18/518/5 زیاس   زیاس   LCDLCD  روتینام روتینام -- MPMP  یکیتسالپ یکیتسالپ سنج   سنج   A17-0041A17-0041 ییاپریز   ییاپریز هاگ   هاگ هیکت   هیکت  - - Spine FitSpine Fit تارقف   تارقف نوتس   نوتس ظفاحم   ظفاحم

137137
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نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/10/17تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401  / م خ / 23 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش یراذگراب 14  هصقانم و  رد  تکرش  یاضاقت  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
مود تبون  یهگا  جرد  زا  سپ 

زورما تصرف   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تباث یناشن  شتآ  بآ  روتینام  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 15.000.000.000  غلبم 

هزور الاک 120  لیوحت  نامز 

ههام  هس  رابتعا  اب  لایر  غلبم 750.000.000  هب  یکناب  ربتعم  همانتنامض  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  رسک  هصقانم  هدنرب  زا  دیارج  رد  یهگا  جرد  هنیزه 

قاتا 32 ود  هرامش  نامتخاس  نورام  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هار  سیلپ  هب  هدیسرن  ردنبرس  زاوها /  هداج  رتمولیک 12  یمورب  هقطنم  زاوها  سردآ   :: سردآ سردآ
الاک روما  تاکرادت و  هرادا 

06134188665 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

06134434067 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جدننس هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/10/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118658 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تباث تباث یناشن   یناشن شتآ   شتآ بآبآ   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 138138

روتینام روتینام سیک -  -  سیک مرمر -  -  هنایار -  -  هنایار لماک   لماک هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم هنایار -  -  هنایار سوم   سوم وو   دروبیک   دروبیک تستس   ناونع : : ناونع 139139

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ لیاف  قباطم  یروانف  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001516000032 زاین :  هرامش 
جدننس هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

راثآ ضیف  یقالخا  دماح  هدننک  هضرع  عجرم   TESCO یتراجت مان   wire لدم هنایار  سوم  دروبیک و  تس  الاک :  مان 
تس 10 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
یهلا رکش  دیمح  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  نیرگ  هدنزاس  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان   GP 430 AEDU لدم  w 430 هنایار لماک  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

ندیآ هدننک  هضرع  عجرم  گنوسماس  یتراجت  مان   GB 2 تیفرظ  DDR-3 مر الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
یمجع داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   LC2000 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

دیواج زاس  هنایار  نیسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   JT-M لدم روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/10/21 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616893361 یتسپ :  دک  جدننس ،  هاگدورف  هاشنامرک  - جدننس هداج  یادتبا  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31198404-087  ، 33785943-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33785943-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسرل یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/10/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09370768242 هباشم دک  m26nm هراک رتنیرپ 3 هاگتسد  کی  اب  روتینام ) سیک و  لماک ( تاقلعتم  اب  رتویپماک  هاگتسد  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030709000009 زاین :  هرامش 

ناتسرل یکشزپ  مولع  هاگشناد  ییوجشناد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
ناریا تعنص  کینورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   in 3/5 یرس یزاکسا  تروپ  اب  هنایار  ویارد  سیک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/22 زاین :  خیرات 

یلدرا یدسا  یفطصم  هدننک  هضرع  عجرم   TOSHIBA یتراجت مان   STUDIO 211 لدم رنکسا  رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/22 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج تسویپ  رد  تاصخشم  دشابیم  هباشم  دک  m26nm هراک رتنیرپ 3 هاگتسد  کی  اب  روتینام ) سیک و  لماک ( تاقلعتم  اب  رتویپماک  هاگتسد  ود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09370768242 یدومحم یاقآ  لاب  لاوس  هنوگره 

6814993165 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  مولع  هاگشناد  ، درجورب هداج  رتمولیک 5  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33120130-066  ، 33120126-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33120125-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( روتینام روتینام وو   سیک   سیک لماک ( ( لماک تاقلعتم   تاقلعتم اباب   رتویپماک   رتویپماک هاگتسد   هاگتسد ودود   ناونع : : ناونع 140140
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روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174   :: 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   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118925 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رسویدسنارت ماد و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090956000610 زاین :  هرامش 

روباشین نمهب  یباوختخت 22 ناتسرامیب 174 هدننک :  رازگرب 
بط اطع  هدننک  هضرع  عجرم   Single DPT یتراجت مان   T100209A لدم یتایح  مئالع  روتینام  دربراک  یکت  فرصم  رابکی  رسویدسنارت  ماد و  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/10/28 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  هیدات  لاوس و  هنوگره  تهج  ... b9 لدم تداعس  یتایح  میالع  گنیروتینام  ibp طبار لباک  هارمه  هب  رسویدسنارت  ماد و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  هام  ادودح 4  تخادرپ  دیشاب  طابترا  رد   09157139881

9313798999 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  نابایخ  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43306200-051  ، 43304111-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43341465-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رسویدسنارت رسویدسنارت وو   ماد   ماد ناونع : : ناونع 141141
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جوسای یعامتجا  نیمات  نامزاس  مانمگ  یادهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6118999 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاراد دیابامتح  الاکو  دشاب   imed وضع دیاب  تکرشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابربتعم الاک  تلاصا  بسچرب 

1101091408000171 زاین :  هرامش 
جوسای مانمگ  یادهش  یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

اتت هدننک  هضرع  عجرم  لدم 41077  یعبرم  رتم  داعبا  ریغتم  مایپ  گنر  کت  گنیروتینام  رگشیامن  الاک :  مان 
عبرم رتم  3 دادعت : 

1401/10/27 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تلاصا  بسچرب  یاراد  دیابامتح  الاکو  دشاب   imed وضع دیاب  تکرشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنرب  تکرش  اب  لاسرا  هنیزهدشابربتعم 

7591755393 یتسپ :  دک  / ، http://gomnam-yasouj.tamin.ir دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33229198-074  ، 33229142-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33229306-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاراد یاراد دیابامتح   دیابامتح الاکو   الاکو دشاب   دشاب   imedimed  وضع وضع دیاب   دیاب تکرشو   تکرشو دشابیم   دشابیم یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط تساوخرد   تساوخرد دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
دشابربتعم دشابربتعم الاک   الاک تلاصا   تلاصا بسچرب   بسچرب

142142
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نکسم کناب  بعش  تیریدم   :: 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 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تیریدم  زاین  دروم  روتینام  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001104000040 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ماس هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   S24RF620 لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

کینورتکلا
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/10/25 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  ددجم  یراذگرابو  نآ  اضماو  هدومن  لیمکتو  تسویپ  مرف  پاچ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 9183183582  اب  ینف  لائس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد 

6515695576 یتسپ :  دک  لک ،  یرتسگداد  یوربور  یلعوب  هاگمارآ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38270711-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38269090-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تیریدم   تیریدم زاین   زاین دروم   دروم روتینام   روتینام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 143143

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیمارو دادرخ  یادهش 15  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/10/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

6119472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لارتناس یراوید و  هیاپ  اب  یتایح  مئالع  گنیروتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005929000301 زاین :  هرامش 

نیمارو دادرخ  هدزناپ  یادهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   Alborz B9 لدم یکشزپ  دربراک  رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

تداعس هار  ناگدنیوپ  هدنزاس  عجرم   SAHAND CENTRAL لدم یکشزپ  دربراک  لارتناس  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات - ههام تخادرپ 4  - لحم رد  لیوحت  - یناریا ( ندوب هدننک  دیلوت  تروص  رد  ) یگدننک دیلوت  همان  - یگدنیامن همان  زور  دمیا  - تسویپ تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتینام دادعت  هب  یراوید  هیاپ  اب  - هنومن دکناریا  - روپماریاب  09126764365- یکشوک  09124898547- ناتسرامیب یکشزپ  یسدنهم 

3371713477 یتسپ :  دک  ناتسرامیب ،  رصعیلو ) ) رهش یدورو  نادیم  - نیمارو نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36239443-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230895-021 :: 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

رورس6118162 قاتا  تیریدمو  گنیروتینام  متسیسو  قیرح  ءافطا  متسیس  لماک  یزادنا  هارو  هحفص 27)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

راد6118435 کج  نادرگ  یدنمراک  یلدنص  - کیمونوگرا لدم  هنایار  دیلک  هحفص  سوام و  یجنرآ  ریز  دپ 
A17- ییاپریز هاگ  هیکت   - Spine Fit تارقف نوتس  ظفاحم  یلدنص  یتشپ  - زلف مرچ و  سنج 

W1943S لدم  in 18/5 زیاس  LCD روتینام -MP یکیتسالپ سنج   0041

هحفص 106) روتینام  ( روتینام

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

تباث6118595 یناشن  شتآ  بآ  هحفص 106)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

روتینام6118658 سیک -  مر -  هنایار -  لماک  هیذغت  عبنم  هنایار -  سوم  دروبیک و  هحفص 106)تس  روتینام  ( روتینام

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

6118786( روتینام سیک و  لماک ( تاقلعتم  اب  رتویپماک  هاگتسد  هحفص 106)ود  روتینام  ( روتینام

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

رسویدسنارت6118925 هحفص 106)ماد و  روتینام  ( روتینام

لارتناس لارتناس وو   یراوید   یراوید هیاپ   هیاپ اباب   یتایح   یتایح مئالع   مئالع گنیروتینام   گنیروتینام ناونع : : ناونع 144144

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

6118971BOSCH UML - 554-90 4K لدم :  هاگتسد  چنیا 8  شوب 55  یتعنص  روتینام  هحفص 53)دیرخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

6118999imed وضع دیاب  تکرشو  دشابیم  یتسویپ  کرادم  قبط  تساوخرد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا 
دشابربتعم الاک  تلاصا  بسچرب  یاراد  دیابامتح  الاکو  دشاب 

هحفص 106) روتینام  ( روتینام

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

تسویپ6119150 تسیل  قبط  تیریدم  زاین  دروم  روتینام  هحفص 106)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

یریگ6119154 هزادنا  گنیروتینام  متسیس  قیقد  رازبا  لاسروینوی  ریرب  هحفص 25)رتیمسنارت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

6119409( تسویپ لیاف  قبط  ) تاقلعتمو نیبرود  لماش  - تظافح گنیروتینام  هحفص 69)متسیس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لارتناس6119472 یراوید و  هیاپ  اب  یتایح  مئالع  هحفص 106)گنیروتینام  روتینام  ( روتینام

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

هتفرشیپ6119663 یاپ  یربزر  درب  یشزومآ  تیک  - in 27 زیاس  LCD هحفص 17)روتینام یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ6118583 لیاف  رد  امرفراک  طیارش  تاصخشم و  قبط  هتسبرادم  نیبرود  ددع  هس  هحفص 69)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ6118593 لیاف  رد  امرفراک  طیارش  تاصخشم و  قبط  هتسبرادم  نیبرود  ددع  ود  هحفص 69)هیهت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم6119074 نیبرود  تازیهجت  قرب و  هحفص 15)هکبش  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نامتخاس6119603 تهج  لماک  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  بصن  هحفص 69)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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 " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریز6118893 طیارش  دجاو  راکنامیپ  یئاسانش  تهج  ( RFI  ) تاعالطا یارب  تساوخرد  لاسرا  ناوخارف 
کنابوئن یرازفا  مرن  تخاس 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هنایار6119590 رازفا  مرن  هکبش و  هحفص 17)تاعطق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاقلعتم6119596 هیلک  اتید و  هیاپ  هارمه  هب  شیامندرپ  اتید و  هحفص 96)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

یتیسنج6119604 تلادع  هناماس  تالکشم  گاب و  عفر  شزومآ ، هحفص 17)ینابیتشپ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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