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

( یهگآ دادعت 10  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 24  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 12

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

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 20

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 23

140 1140 1 رهم   رهم   66 هبنش   هبنش راهچ   راهچ 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   143,260هکس , 000143,260 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   86مهرد ,57086 ,570

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   134,570هکس , 000134,570 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   202رالد ,800202 سیئوس800, سیئوس کنارف   321کنارف ,40032 1 ,400

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 80هکس ,450 , 00080 ,450 , اداناک000 اداناک رالد   230رالد ,600230 ناتسبرع600, ناتسبرع لایر   84,60084,600لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 50هکس ,230 , 00050 ,230 , وروی000 ژورن303,950303,950وروی ژورن نورک   ,29نورک 00029, 000

رایع رایع   1818 یالط   12یالط ,975,00012 سیلگنا975,000, سیلگنا دنوپ   340دنوپ , 160340 , نپاژ160 نپاژ نینی   دصکی   220دصکی ,780220 ,780

هرازه هرازه یصصخت   یصصخت تاغیلبت   تاغیلبت تامدخ   تامدخ
نارتسگ نارتسگ طابترا   طابترا تکرش   تکرش تاغیلبت   تاغیلبت دحاو   دحاو اباب   یداصتقا   یداصتقا هزوح   هزوح نالاعف   نالاعف وو   عیانص   عیانص ناریدم   ناریدم هبهب   دوخ   دوخ تامدخ   تامدخ یفرعم   یفرعم تهج   تهج یمارگ   یمارگ کرتشم   کرتشم

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

(( 00 ایای   یلخاد  609609   یلخاد  ) ) 02 19107004202 191070042 وو     02 14271400002 142714000 سامت :  :  سامت یاه   یاه هرامش   هرامش

دامن دامن لاسرا   لاسرا ریز   ریز مرف   مرف قیرط   قیرط زازا   ارار   دوخ   دوخ تساوخرد   تساوخرد دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش نینچمه   نینچمه

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((3939))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((7575))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 14  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 24

( یهگآ دادعت 11  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 43

( یهگآ دادعت 20  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 44

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 53

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 53

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 57

( یهگآ دادعت 10  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 59

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

( یهگآ دادعت 3  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 66

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --
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( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 14  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

( 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 4  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 72

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

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

( یهگآ دادعت 8  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 75

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

( یهگآ دادعت 5  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 79

( یهگآ دادعت 5  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 82

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

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 13  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 86

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

( 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  • --

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یبایزرا هارمه  هب  یا  هلحرمود  یمومع  هصقانم  یهگآ  هیحالصا   :: مالعا مالعا تبون   تبون
یفیک

1401/07/06 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

011010181 :: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/6/31  دانسا  شورف   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727302 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/07/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

عجرم 011010181 هرامش  هرامش 2001092734000025 و  هب  نیکرتشم  عماج  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هصقانم  هرشتنم  یهگآ  وریپ  یهگآ : : *** یهگآ حرش   حرش
حالصا یفیک  یبایزرا  هارمه  هب  یا  هلحرمود  یمومع  هصقانم  هب  یهگآ  ناونع  مج ، ماج  همانزور  رد  خروم 1401/06/31  تاعالطا و  همانزور  رد  خروم 1401/06/30 

.تسا یقاب  دوخ  توق  هب  دراوم  ریاس  .ددرگیم 

زاین دروم  نیکرتشم  عماج  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یراذگاو 

یرتشم شرافس  یاه  رازفا  مرن  ینابیتشپ  دیلوت و  هنیمز  رد  یزاجم  یاضف  یلاع  یاروش  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  ربتعم  همانیهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ای یکناب  هدش  نیمضت  کچ  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 1.750.000.000  غلبم  تسیمازلا -  عوضوم  دروم  رد  اتفا  همانیهاوگ  هئارا  تسا - یمازلا 

هدهع هب  همانزور  رد  یهگآ  تبون  جرد 2  هنیزه  لایر -  غلبم 1.500.000  دانسا  دیرخ  اردصالم -..  هبعش  تارداص  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  هجو  زیراو 
دشاب یم  هدنرب 

هناخریبد  هرادا  موس  هچوک  یاهتنا  رجفلاو  کرهش  یبونج  ییاهب  خیش  نابایخ  نارهت  لیوحت   :: سردآ سردآ
ییاهب خیش  نامتخاس  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب 

:: نفلت :: setadiran.ir 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

شیک ناماس  کینورتکلا  تخادرپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم تیاغلعبنم خروم 1401/7/6  زا   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ESET یاه هناماس  زا  یرادرب  هرهب  یاه  زوجم  دیدمت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تاکرادت  هرادا  هب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یدنب  هبتر  یهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیتامروفنا یلاع  یاروش  یمسر  یهاوگ  هب  لیذ  یاه  هتسر  رد  هبتر  ندوب  اراد 

کالپ 104 یمادخ  دیهش  نابایخ  یاهتنا  کنو  نادیم   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیکرتشم نیکرتشم عماج   عماج متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 11

ESETESET یاه   یاه هناماس   هناماس زازا   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب یاه   یاه زوجم   زوجم دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 22
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ناهفصا یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093325000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727361 :: هرازه هرازه :: 1401/07/30دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هشوپ  نکنوز و  نامرد  تنواعم  یاه  هدنورپ  قاروا  نکسا  یزاسدامآ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  ناتسا  یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

هشوپ نکنوز و  نامرد  تنواعم  یاه  هدنورپ  قاروا  نکسا  یزاسدامآ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   180,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/11/01 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یکشزپ مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  لوا  اناداپآ  یسودق  دیهش  نابایخ   ، 8165647194 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  یکشزپ  ماظن  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش تفه  تدم  هب  یهگآ  رشن  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5727527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یماظتنا رازفا  مرن  دیلوت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

ربتعم همان  یفرعم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  هعسوت -  تنواعم  مراهچ  هقبط  کالپ 119 ، نابایخ 16 ، دمحا ، لآ  لالج  زا  رتالاب  یلامش ، رگراک  رد  عقاو  نامزاس   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه هدنورپ   هدنورپ قاروا   قاروا نکسا   نکسا وو   یزاسدامآ   یزاسدامآ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 33

یماظتنا یماظتنا رازفا   رازفا مرن   مرن دیلوت   دیلوت ناونع : : ناونع 44

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

رگراک راک و   :: عبنم اتعبنم زور  تدم 10  هب   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727536 :: هرازه هرازه تعاس 14:30دکدک    - 1401/07/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش هعومجم  یبناج  تازیهجت  هنایار و  رازفا  مرن  هکبش ،  یرادهگن  ریمعت و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 39.685.227.821 

زور یارجا 365  تدم 

راکنامیپ یکناب -..  همان  تنامض  تروص  هب  سراپنایک  هبعش  رهش  کناب  دزن  هرامش 10410141  ابیس  باسح  هب  لایر  هدرپس 1.984.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یاهرازفا مرن  ینابیتشپ  هئارا و  ای  ینابیتشپ  تامدخ  رد  هبتر 3  هئارا  دشاب - یم  یعامتجا  روما  راک و  هرادا  ربتعم  تیحالص  نعت  زا  هخسن  کی  هئارا  هب  دهعتم 

کیتامروفنا هزوح  رد  اهرازبا  متسیس و  هیاپ 

:: سردآ سردآ

3520 یلخاد 3605 -  32234111 - 18 :: نفلت :: 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

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003131000015 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728211 :: هرازه هرازه :: 1401/07/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  ار  دوخ  کینورتکلا  یاه  سیورس  بو  یرازفا ، مرن  یاه  هناماس  هعسوت  هب  طوبرم  روما  دراد  رظن  رد  روشک  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  یاه  تکرش  زا  یکی  هب  یا  هلحرم  ود  هصقانم 

روشک  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یرازفا مرن  یاه  هناماس  هعسوت  تاعالطا -  یروانف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   12,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

15:30 تعاس : 1401/10/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  شخب  ضایف  نابایخ   ، 1114678111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرهش یرادرهش هعومجم   هعومجم یبناج   یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   هنایار   هنایار رازفا   رازفا مرن   مرن هکبش ،  ،  هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 55

کینورتکلا کینورتکلا یاه   یاه سیورس   سیورس بوبو   یرازفا ، ، یرازفا مرن   مرن یاه   یاه هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 66

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( صاخ یماهس   ) ناجریس کراپ  رهگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

موس دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا یایند   :: عبنم خرومعبنم هبنش  هس  زور  تعاس 16   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728212 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجریس کراپ  رھگ  یرگشدرگ  هدکهد  هدودحم  رد  ار  ( VR  ) یزاجم تیعقاو  تازیهجت  اهزاس و  هیبش  یزابرهش  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هصقانم هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  جرد  هنیزه  .تسا  راتخم  ییاعدا  تراسخ  ناربج  تیلوئسم و  هنوگره  نودب  تاداهنشیپ  هیلک  لوبق  در و  رد  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( - لایر درایلیم  هس   ) لایر  3000.000.000 هصقانم : رد  تکرش  هدرپس.دشاب  یم 

کراپ رهگ  یرگشدرگ  هدکهد  زاریش ، ناجریس -  روحم  هداج  رتمولیک 20  ناجریس  : دانسا لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ

09136216430 :: 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

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  هدرشف  شور  هب  یفیک  یبایزرا  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: م م م/0021/1401 یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زادنا مشچ   :: عبنم خرومعبنم تعاس 12   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر دروآرب 55.669.667.225  نورام - زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  اواف )  ) تاطابترا تاعالطا و  یروآ  نف  ینابیتشپ  تامدخ  ماجنا  هب  طوبرم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمجح  تروصب 

هکبش  یدنب : هتسد 

لایر غلبم 800.000  دانسا  دیرخ  غلبم  لایر -  نیمضت 2.783.500.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

34434068-061 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.iets.mporg.ir www.nisoc.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

یزاجم یزاجم تیعقاو   تیعقاو تازیهجت   تازیهجت وو   اهزاس   اهزاس هیبش   هیبش یزابرهش   یزابرهش یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 77

(( اواف اواف  ) ) تاطابترا تاطابترا وو   تاعالطا   تاعالطا یروآ   یروآ نفنف   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا هبهب   طوبرم   طوبرم ناونع : : ناونع 88

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

یا هلحرم  ود  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش زا 1401/7/6   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما دادیور   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728537 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 9   - 1401/07/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هلحرم ود  هصقانم  قیرط  زا  ار  دوخ  کینورتکلا  یاه  سیورس  بو  یرازفا ، مرن  یاه  هناماس  هعسوت  دراد  رظن  رد  روشک  کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  یاه  تکرش  زا  یکی  هب  یا 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   12,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

15:30 تعاس : 1401/10/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  شخب  ضایف  نابایخ   ، 1114678111 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: 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

هاگتسیا5727503 ماکلت  هژورپ   CCTV هتسب هحفص 9)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رجف طابترا  ناهج  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشکی  یلا  خروم 1401/07/09  هبنش  زور  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا 16:00 تعاس 8:00  زا   1401/07/10

هدیازم هصقانم   :: عبنم خرومعبنم هبنش  زور  تعاس 16:00  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناراسچگ زاگ  قیرزت  دیدج  هاگتسیا  ماکلت  هژورپ   CCTV هتسب دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

مان هب  دک 1944  نارادزرم  راولب  هبعش  هپس  کناب  هرامش 5151718038005  یراج  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 2,000,000  هب  یزیراو  شیف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ ، هنیزه  رجف -  طابترا  ناهج  هسسؤم  ییارجا  دحاو  متاخ -  هاگرارق 

اهدادرارق روما  یقوقح و  تیریدم  دحاو 1 ، لوا ، هقبط  کالپ 28 ، کلام ، نابایخ  یاهتنا  یرفعجروپ ، دیهش  نابایخ  نارادزرم ، راولب  نارهت ،  :: سردآ سردآ

یلخاد 131  44226200 :: 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

کینورتکلا کینورتکلا یاه   یاه سیورس   سیورس بوبو   یرازفا ، ، یرازفا مرن   مرن یاه   یاه هناماس   هناماس هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 99

هاگتسیا هاگتسیا ماکلت   ماکلت هژورپ   هژورپ   CCTVCCTV  هتسب هتسب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هقطنم 6 نارهت  رهش  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16:15هرامش  - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم هبنشعبنم زور  تعاس 16:15   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727513 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 9   - 1401/07/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هاچ  هقلح  هس  هچقاتا  ثادحا  یرتموئدیو و  تامدخ  ژاپمپ  شیامزآ  هلول  بصن  هیهت و  ینارود  شور  هب  هاچ  هقلح  یرافح 3  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  91/018/432/642 دروارب :

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000  : دیرخ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینیمز  یاه  شواک  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح 

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   2/930/552/980 نیمضت : 

نارهت رهش  هقطنم 6  بالضاف  بآ و  تکرش  یناگرزاب  روما  اهدادرارق و  رتفد   :: سردآ سردآ

41934-021 :: نفلت :: - www.setadiran.ir-www.t6ww.tpww.ir-www.nww.irنفلت تیاسبو تیاسبو
-:www.iets.mporg.ir

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: 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

مود تبون  یا  هلحرم  ود  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/001 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  تدم 2  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727516 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Vibration Monitoring Syestem نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 45.190.000.000  غلبم 

 - لایر نیمضت 2.259.500.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مشش هاگشیالاپ  دیرخ  هرادا  الاک  روما  نامتخاس  یاهزاف 15 و 16  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

44-36-07731318325 :: نفلت :: www.setadiran.ir SPGC.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

هسهس هچقاتا   هچقاتا ثادحا   ثادحا وو   یرتموئدیو   یرتموئدیو تامدخ   تامدخ ژاپمپ   ژاپمپ شیامزآ   شیامزآ هلول   هلول بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ینارود   ینارود شور   شور هبهب   هاچ   هاچ هقلح   هقلح یرافح  33   یرافح تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
هاچ هاچ هقلح   هقلح

1 11 1

Vibration Monitoring SyestemVibration Monitoring Syestem  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 1212
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا  / یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/04تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

رابخا ناهج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشمرخ  یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا  یدرونایرد  ردانب و  نامزاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
خروم 1401/6/7 هیاس  همانزور  خروم 1401/6/7 و  رابخا  ناهج  یاه  همانزور  رد  پاچ  یاه  یهگآ  وریپ 

عوضوم  اب 
ردنب و لک  هرادا  ییایرد )  کیفارت  ددرت و  لرتنک  و  ( MRSC زکرم یتارباخم  تازیهجت  هچراپکی  تاطابترا  متسیس  متسیس CS ا( یارجا  ییاجباج و  لمح ، دیرخ ، 

دانسا تاحفص  نیزگیاج  تفایرد و  داتس  هناماس  زا  ار  لیذ  حرش  هب  رکذلا (  قوف  هصقانم  دانسا  تارغت  .دناسر  یم  نارگ  هصقانم  عالطا  هب  رهشمرخ  یدرونایرد 
روتینام ینف  تاصخشم  هحفص 12 - ) تازیهجت (  ینف  تاصخشم  یصوصخ و  طیارش  کی -  هرامش  تسویپ  ( - 13-1  ) رازفا تخس  رورس  تاصخشم  .دنیامن 
.تسا هدرکن  رغت  طیارش  ریاس  انمض  هحفص 30 ) ییایرد (  تارباخم  رد  دوجوم  تازیهجت  تسیل  هحفص 28 ) یصوصخ (  طیارش  هحفص 16 ) یتعنص ( 

:: 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

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R1-1400/012 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   8 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرد مین   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اوه یاه  هدنیالآ  شیالاپ  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
CO,CO2,SO2,NOX,H2S. FLOW RATE,02

لایر  100/000/000/000 دروارب :

لایر  5/000/000/000  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیرخ هرادا  لوا -  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب -   :: سردآ سردآ

07731314332  - 4478 :: نفلت :: www.spgc.ir- www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک وو   ( ( MRSCMRSC  زکرم زکرم یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت هچراپکی   هچراپکی تاطابترا   تاطابترا متسیس   متسیس )) اا   CSCS متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   ییاجباج   ییاجباج لمح ،  ،  لمح دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع
ییایرد ییایرد کیفارت   کیفارت

1313

CO,CO2 ,SO2 ,NOX,H2S. FLOW RATECO,CO2 ,SO2 ,NOX,H2S. FLOW RATE,, 0202 اوه   اوه یاه   یاه هدنیالآ   هدنیالآ شیالاپ   شیالاپ هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 1414
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کیتامروفنا تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/040 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش ات  داهنشیپ  لیوحت  دانسا و  تفایرد   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یلا 16 یرادا 8  تاعاس  رد  دانسا  ذخا  خروم -   15

یرهشمه  :: عبنم :: 1401/04/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727247 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح افطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لیوحت ، نیمات ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

رب یهگآ  جرد  هنیزه  رگ -  هصقانم  تکرش  بناج  زا  ربتعم  همان  یفرعم  لایر -  نازیم 250.000.000  هب  هجو  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع 

تاصقانم هناخریبد  فکمه  هقبط   6 کالپ یوجاوخ ، عطاقت  قباس ،) ماظن   ) ناراکددم نابایخ  یرظن ، هاش  نابایخ  هردام  نادیم  دامادریم ، راولب  نارهت ، : یناشن  :: سردآ سردآ
کیتامروفنا تامدخ  تکرش  یزکرم  هناخریبد  قوف ، سردآ  یداهنشیپ ، تاکاپ  لیوحت  لحم 

یعاجش یاقآ   27370 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2424   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

اردص یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/186/6 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/07/16هرامش زا   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا حبص   :: عبنم تعاسات 14/30عبنم  - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727214 :: هرازه هرازه تعاس 15دکدک    - 1401/07/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

اردص یرادرهش  یرون  ربیف  تخاسریز  هکبش  راذگ  هیامرس  بذج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بذج ناوخارف  بلاق  رد  رتم ، لوط 31107  هب  ار  اردص  رهش  رد  یرادرب  هرهب  هدامآ  هدش و  ارجا  یرون  ربیف  یطابترا و  لنوت  تخاس ، ریز  هکبش  زا  یرادرب  هرهب  ارجا و 

 ، یتراظن یاههاگتسد  تاطابترا و  ترازو  دات  دروم  طبترم و  یاه  هناورپ  ریاس  ای  یاراد FCP و  یلخاد  یاه  تکرش  هب  عفانم ) رد  میهست  شور   ) راذگ هیامرس 
دیامن راذگاو 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 8/600/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 2/000/000  دیرخ  غلبم 

، اردص یرادرهش  یاهدادرارق  دحاو  مود -  هقبط  اردص -  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  نارادساپ -  راولب  اردص -  رهش  سراف -  ناتسا   :: سردآ سردآ

36562091-07136414414 :: 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

قیرح قیرح افطا   افطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لیوحت ،  ،  لیوحت نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 1515

یرون یرون ربیف   ربیف تخاسریز   تخاسریز هکبش   هکبش راذگ   راذگ هیامرس   هیامرس بذج   بذج ناونع : : ناونع 1616

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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دمحا ریوب  هیولیگهک و  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001252000053 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727277 :: هرازه هرازه :: 1401/07/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینامیپ ) - یناما لاس 1401( یئمهب  هدنل و  یاه  ناتسرهش  روحم  تن  یرادهگنو  تاریمعت  راک -  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دمحاریوب  هیولیکهک و  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ینامیپ ) - یناما لاس 1401( یئمهب  هدنل و  یاه  ناتسرهش  روحم  تن  یرادهگنو  تاریمعت  راک -  یراذگاو  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
29,446,410,082 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,980,000,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1401/09/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرهطم دیهش  راولب  جوسای   ، 7591653763 یتسپ :  دک  هیولیگهک ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5727524 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه ناتسرهش   ناتسرهش روحم   روحم تنتن   یرادهگنو   یرادهگنو تاریمعت   تاریمعت ناونع : : ناونع 1717

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

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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هاشنامرک تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/6 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5727525 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دیامن مادقا  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  لیمح  هب  یشله  همادا  یرون ، ربیف  یکاخ  یشک  لباک  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  هاشنامرک  هقطنم  تارباخم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: kermanshah.tci.ir Www.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

2001003004000026 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727692 :: هرازه هرازه :: 1401/07/27دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنساتید  زاین  دروم  تازیهجت  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  کرمگ  هدننک :  رازگرب 

رتنساتید زاین  دروم  تازیهجت  نیمأت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   1,440,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/10/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یمالسا یروهمج  کرمگ  نامتخاس  یمویق -  دیهش  هچوک  بنج  رصعیلو -  نادیم  زا  رتالاب  نارهت -   ، 1594733119 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناریا

:: 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

یرون یرون ربیف   ربیف یکاخ   یکاخ یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 1919

رتنساتید رتنساتید زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 2020

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/791 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حطس رد  یلاناک  یکاخ و  یاهلباک  یئاجباج  یشکلباک و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399303 :: 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

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/792 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد  لباک  ریت و  یروا  عمج  بصنو و  یرون  ربیف  یئاوه  یشک  لباک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399303 :: 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

یلاناک یلاناک وو   یکاخ   یکاخ یاهلباک   یاهلباک یئاجباج   یئاجباج وو   یشکلباک   یشکلباک ناونع : : ناونع 2 12 1

ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد   لباک   لباک وو   ریت   ریت یروا   یروا عمج   عمج وو   بصنو   بصنو یرون   یرون ربیف   ربیف یئاوه   یئاوه یشک   یشک لباک   لباک ناونع : : ناونع 2222

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

820/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایم ناتسرهش  رد  یسم  یرونربیف و  یراذگ  هلول  یکاخ و  یشکلباک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399303 :: 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

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

705/1400 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربیلک ولرامخ  رهیداه  افلج  دنرم  رتسبش  یاهناتسرهش  رد  یراذگ  هلولو  یسم  یرونربیف و  یشکلباک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399303 :: 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

یسم یسم وو   یرونربیف   یرونربیف یراذگ   یراذگ هلول   هلول وو   یکاخ   یکاخ یشکلباک   یشکلباک ناونع : : ناونع 2323

یراذگ یراذگ هلولو   هلولو یسم   یسم وو   یرونربیف   یرونربیف یشکلباک   یشکلباک ناونع : : ناونع 2424

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/70 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/07/04  زا   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tehran.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728139 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رصعیلو تارباخم  زکرم  هدودحم  رد  یکنرت ) () جع  ) رصعیلو ناگداپ  هبعش  هپس  کناب  یصاصتخا  ربیف  حرط  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/69 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tehran.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728141 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یکنرت  ) قاحسا لآ  دیهش  تارباخم  زکرم  هدودحم  رد  (ع ) نیسح ماما  هاگشناد  هطوحم  هپس  کناب  یصاصتخاربیف  تایلمع  یارجا  حرط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یصاصتخا یصاصتخا ربیف   ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2525

یصاصتخاربیف یصاصتخاربیف تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا حرط   حرط ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت هقطنم 3  تارباخم  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/7/4   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tehran.tci.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمارو تارباخم  هدودحم  رد  هپس  کناب  یصاصتخا  لباک  تایلمع  یارجا  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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401-22 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 25/07/1401هرامش خیرات 14/07/1401  زا   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
لیطعت یاهزور  ءزج  هب  هزور  همه 

rrk.ir :: عبنم اتعبنم تمیق  داهنشیپ  لاسرا  تلهم  نیرخآ   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
 . دشاب یم  خروم 26/07/1401  هبنش  ¬ هس زور  تعاس 14 

5728290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راکنامیپ  باختنا  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ریز  یاه  هژورپ  یارجا  تهج  دراد  رظن  رد  ناهفصا  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام و یارجا 4  تدم  لایر و  هیلوا 18.500.000.000  دروآرب  غلبم  اب  ( 1401-22-95  ) سدق نادیم  ات  ناسرف  هارراهچ  لصافدح  یلصم  نابایخ  یزاسور  هدایپ  . 1

لایر غلبم 925.000.000  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس 
هیلوا دروآرب  غلبم  اب  ( 1401-22-96  ) هرامش 18 یناشن  ¬ شتآ هاگتسیا  ات  میکح  رقابدمحم  هللا  تیآ  دیهش  نادیم  لصافدح  یرون  ربیف  لاناک  ثادحا  . 2

لایر غلبم 750.000.000  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  هام و  یارجا 3  تدم  لایر و   15.000.000.000
رد تکرش  هدرپس  هام و  یارجا 2  تدم  لایر و  هیلوا 15.000.000.000  دروآرب  غلبم  اب  ( 1401-22-97  ) هقطنم 13 یعرف  رباعم  تلافسآ  شکور  یارجا  هیهت و  . 3

لایر غلبم 750.000.000  هب  هصقانم 
هب هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  هام و  یارجا 3  تدم  لایر و  هیلوا 13.500.000.000  دروآرب  غلبم  اب  ( 1401-22-98  ) اکتا یدعس و  ناتسریبد  هچوک  یزاسور  هدایپ  . 4

لایر غلبم 675.000.000 

، دنشاب یم  دانسا  هیهت  زا  لبق  دوخ  یراک  قباوس  ینمیا و  تیحالص  دات  یهاوگ  ، تکرش کرادم  دانسا و  هئارا  هب  مزلم  ناراکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
قاروا ای  هنازخ  دانسا  یکناب ، همانتنامض  تروص  هب  نامیپ  تادهعت  نیمضت  ناونع  هب  ار  نامیپ  دروم  غلبم  لداعم 5 % دیاب  دادرارق  دقع  تهج  هصقانم  هدنرب 

.دیامن میلست  یرادرهش  هب  تکراشم 

نارمچ رتکد  نابوتا  یادتبا  هواک  نابایخ  رد  عقاو  یرهش  نارمع  تنواعم  هزوح   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: http : // www.isfahan.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یصاصتخا یصاصتخا لباک   لباک تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2727

هچوک هچوک یزاسور   یزاسور هدایپ   هدایپ یعرف -  -  یعرف رباعم   رباعم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت یرون -  -  یرون ربیف   ربیف لاناک   لاناک ثادحا   ثادحا نابایخ -  -  نابایخ یزاسور   یزاسور هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 2828

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

ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

797/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد  هچضوح  ثادحا  یزاس و  لاناک  لاناک و  یریگ  عفر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399303 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نیکرتشم5727302 عماج  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5727341ESET یاه هناماس  زا  یرادرب  هرهب  یاه  زوجم  هحفص 5)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اه5727361 هدنورپ  قاروا  نکسا  یزاسدامآ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 5)هصقانم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگتسیا5727503 ماکلت  هژورپ   CCTV هتسب هحفص 9)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرادرهش5727536 هعومجم  یبناج  تازیهجت  هنایار و  رازفا  مرن  هکبش ،  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تازیهجت5727684 هچراپکی  تاطابترا  متسیس  متسیس CS ا( یارجا  ییاجباج و  لمح ،  دیرخ ، 
ییایرد کیفارت  ددرت و  لرتنک  و  ( MRSC زکرم یتارباخم 

هحفص 9) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

کینورتکلا5728211 یاه  سیورس  بو  یرازفا ، مرن  یاه  هناماس  هعسوت  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 5)هصقانم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یزاجم5728212 تیعقاو  تازیهجت  اهزاس و  هیبش  یزابرهش  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 5)دیرخ ، یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5728526( اواف  ) تاطابترا تاعالطا و  یروآ  نف  ینابیتشپ  تامدخ  ماجنا  هب  هحفص 5)طوبرم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کینورتکلا5728537 یاه  سیورس  بو  یرازفا ، مرن  یاه  هناماس  هحفص 5)هعسوت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هچضوح هچضوح ثادحا   ثادحا وو   یزاس   یزاس لاناک   لاناک وو   لاناک   لاناک یریگ   یریگ عفر   عفر ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   هصقانم
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5727179 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدقم دهشم  رهش  هیشاح  رباعم  رد  یکیفارت  یئزج  ود  درس و  گنر  اب  یضرع  یشک  طخ  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 18.480.800.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.RRK.IR - WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001095005000006 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5727181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدقم دهشم  رهش  حطس  یکیفارت  یئزج  ود  درس و  گنر  اب  یضرع  یشک  طخ  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 18.406.050.000  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش هیشاح   هیشاح رباعم   رباعم ردرد   یکیفارت   یکیفارت یئزج   یئزج ودود   وو   درس   درس گنر   گنر اباب   یضرع   یضرع یشک   یشک طخطخ   وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3030

رهش رهش حطس   حطس یکیفارت   یکیفارت یئزج   یئزج ودود   وو   درس   درس گنر   گنر اباب   یضرع   یضرع یشک   یشک طخطخ   وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 88 ھحفص 20 
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mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود لوا و   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

78-1401/74 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727223 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام  ارجا 12  تدم  لایر -  دروارب 21.789.057.194  ور -  هراوس  رباعم  تلافسآ  شکور  شارت و  ییارجا  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام  ارجا 12  تدم  لایر -  دروارب 68.000.000.000  نادرمناوج -  ناتسوب  زبس  یاضف  یرادهگن 

یهگا لصا  رد  لماک  حرش  هب  ..و  هام  ارجا 3  تدم  لایر -  دروارب 16.034.862.385  یرتیل -  هزیناولاگ 1100  نزخم  دیرخ 

ینارمع ینف و  تنواعم  یراکنامیپ  تراک  یاراد  روشک و  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  هبتر 5  لقادح  یاراد  لایر -  هدرپس 743.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نارهت  یرادرهش 

یزرواشک -  هبتر  روشک  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  طبترم  یدنب  هبتر  همانیهاوگ  یاراد  لایر -   3.400.000.000
 - لایر  802.000.000

مجنپ هقبط  هقطنم 5  یرادرهش  دابا  نسح  هاگتسیا  یناشاک  هلا  تیا  نابایخ  هیقداص  مود  هکلف   :: سردآ سردآ

841617 :: 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

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

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

2001095653000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727297 :: هرازه هرازه :: 1401/07/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیهت نآ و  هلاسود  یتناراگ  لماک  یارجا  یزاس و  دنتسم  شزومآ ،  ، یزادنا هار  بصن و  ، یریوصت تراظن  هناماس  تازیهجت  دیرخ   ، یلیصفت یحارط  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هب  هجوت  اب  تشدافص  رهش  حطس  رد  تخاس  نوچ  هشقن 

یتسویپ ) ) دانسا یاه  هشقن  متسیس و  حیرشت 
تشدافص  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نآ هلاسود  یتناراگ  لماک  یارجا  یزاس و  دنتسم  شزومآ ،  ، یزادنا هار  بصن و  ، یریوصت تراظن  هناماس  تازیهجت  دیرخ   ، یلیصفت یحارط  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
هب  هجوت  اب  تشدافص  رهش  حطس  رد  تخاس  نوچ  هشقن  هیهت  و 

( یتسویپ ) دانسا یاه  هشقن  متسیس و  حیرشت 
.دشاب یم  یمازلا  هصقانم  رد  تکرش  تهج   ( کیتامروفنا یلاع  یاروش  ) ارفا زوجم  هئارا 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   6,500,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:30 تعاس : 1401/10/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تشدافص یرادرهش   - تشدافص - درالم ناتسرهش  - نارهت  ، 3164344474 یتسپ :  دک  درالم ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

..و ..و یرتیل   یرتیل   1 1001 100 هزیناولاگ   هزیناولاگ نزخم   نزخم دیرخ   دیرخ زبس -  -  زبس یاضف   یاضف یرادهگن   یرادهگن ورور -  -  هراوس   هراوس رباعم   رباعم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   شارت   شارت ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 3232

یریوصت یریوصت شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس حرط   حرط یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم 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 :

زا 88 ھحفص 21 
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 - ییایرد یصصخت  گنیدله  ءایبنالا -  متاخ  یگدنزاس  هاگرارق   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نیکم هسسوم 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/6/20 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات  هبنشود 1401/6/28  زا   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727538 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع  هصقانم  قیرط  زا  بصن  تاقلعتم  هاره  هب  سکاپ   D ون زا  یکیتسال  رپاتسا  راک  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کساج ردنب  ناگزمره  ناتسا  ارجا  لحم 

لایر دانسا 1.000.000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یگدیسر نامیپ و  تیریدم  دحاو 9  کالپ 75  ناوریا  شبن  نوفسیت  نابایخ  یراصنا  هللادبع  هجاوخ  نابایخ  یتعیرش  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

یلخاد 352 457 341  02122873505 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/07/06  زا   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ابیز ناهفصا   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13:00   - 1401/07/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا یرادرهش  هس  هقطنم  ماما  نادیم  هطوحم  یئانشور  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   1/600/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا راتخم  اهداهنشیپ  مامتای  کیدر  رد  ناهفصا  یرادرهش 

هرامش 23 هچوک  یدابآ ،  سمش  ...ا  تیآ  نابایخ  رد  عقاو  یرهش  تامدخ  تنواعم  یاهنامیپ  اهدادرارق و  روما  هب  یبتک ، یگدامآ  مالعا   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن تاقلعتم   تاقلعتم هاره   هاره هبهب   سکاپ   سکاپ   DD  ونون زازا   یکیتسال   یکیتسال رپاتسا   رپاتسا راک   راک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3434

هطوحم هطوحم یئانشور   یئانشور ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 88 ھحفص 22 
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گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

010510211 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  تیاغل  هبنشجنپ 1401/7/7  زا   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم هبنشعبنم هس  تعاس 9  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728315 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/07/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رباعم ییانشور  هکبش  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  همان 1.505.000.000  تنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  دانسا 1.500.000  هنیزه 

یروهمج  تسایر  یربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تنواعم  زا  ورین  هتشر  رد  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد 
دشابیم  یمازلا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت  ترازو  زا  ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  نتشاد 

نارواین قرب  هقطنم  متفه  ناتسجنران  داژن  شخبناهج  نابایخ  هینامرف  هار  راهچ  نارهت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.tavanir.org.ir - www.tbtb.ir - www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تازیهجت5727684 هچراپکی  تاطابترا  متسیس  متسیس CS ا( یارجا  ییاجباج و  لمح ،  دیرخ ، 
ییایرد کیفارت  ددرت و  لرتنک  و  ( MRSC زکرم یتارباخم 

هحفص 9) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تازیهجت5727684 هچراپکی  تاطابترا  متسیس  متسیس CS ا( یارجا  ییاجباج و  لمح ،  دیرخ ، 
ییایرد کیفارت  ددرت و  لرتنک  و  ( MRSC زکرم یتارباخم 

هحفص 9) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رباعم رباعم ییانشور   ییانشور هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 88 ھحفص 23 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fbh4pvp6gpp4r?user=37505&ntc=5728315
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5728315?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/104
https://www.hezarehinfo.net/tenders/150
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( ور نب   ) وردوخ تعنص  هعسوت  ناینب  یزاسوردوخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش نیا  راشتنا  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727301 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ورنب تکرش  ینامرک ، نابایخ  شناد ، کرهش  یادتبا  جرک ، میدق  هداج  رتمولیک 15  نارهت ، : یزکرم رتفد  سردآ   :: سردآ سردآ

یلخاد 651  02166282657 :: نفلت :: saipahonra.comنفلت 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

زاریش ناینادنز  زا  تیامح  نمجنا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5728380 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادا ناملبم  یشک و  هدرن  اوهاد ، ای  نژیو  کیاه  کرام  اب  نمجنا  یارسگنهرف  نامتخاس  یارب  هتسبرادم  نیبرود  یدادعت  بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاریش ناینادنز  تیامح  نمجنا  ینوناق ، یکشزپ  ریدغ  نلاس  یور  هبور  هچوک 11 ، فانصا ، یادهش  نابایخ  سردآ   :: 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

یریوصت5727297 شیاپ  متسیس  حرط  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 20)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هاگتسیا5727503 ماکلت  هژورپ   CCTV هتسب هحفص 9)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

یرادا یرادا ناملبم   ناملبم وو   یشک   یشک هدرن   هدرن هتسبرادم ،  ،  هتسبرادم نیبرود   نیبرود یدادعت   یدادعت بصن   بصن ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشر قرب  یورین  عیزوت   :: 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 22 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ناهفصچوک قرب  عیزوت  روما   ) نیکرتشم دانسا  یکینورتکلا  ویشرآ  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094684000177 زاین :  هرامش 

تشر قرب  یورین  عیزوت  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ناهفصچوک قرب  عیزوت  روما   ) نیکرتشم دانسا  یکینورتکلا  ویشرآ  یزادنا  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4195653111 یتسپ :  دک  تشر ،  قرب  یورین  عیزوت  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33472506-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33472580-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتیآ هب  طوبرم  روما  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090368000048 زاین :  هرامش 

باهذ لپرس  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

باهذ لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتیآ هب  طوبرم  روما  یراذگاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6771713813 یتسپ :  دک  رف ،  حتاف  دیهش  هشوک  البرک  هار  راولب  باهذ ،  لپ  رس  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42222430-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42222430-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ناهفصچوک ناهفصچوک قرب   قرب عیزوت   عیزوت روما   روما  ) ) نیکرتشم نیکرتشم دانسا   دانسا یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 3939

یتیآ یتیآ هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727493 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشیامزآ  CIS یهد و تبون  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091055000096 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

یرازفا مرن  هتسب  1 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامرد تشادهب و  ترازو  زا  ساپس  همانیهاوگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  ینف  تبث  همانیهاوگ 

یفنص  ماظن   / کیتامروفنا یلاع  یاروش  همانیهاوگ 
( اتفا  ) تینما همانیهاوگ 

7616913555 یتسپ :  دک  یزکرم ،  رتفد   - یکشزپ مولع  هاگشناد  سیدرپ  غاب  تفه  راولب  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31325734-034  ، 31325545-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31325605-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشیامزآ هاگشیامزآ   CISCIS وو   یهد   یهد تبون   تبون هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 4141

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5727506 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادعت ABB Drive Studio رازفا مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ABB AC Drive-ACS800-04-0050-D150+N682+P901+3

یلخاد 135  88841182 یمشاه - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هام هیوست 2 
1101001469000701 زاین :  هرامش 

نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نارهت بانرجف  هدننک  هضرع  عجرم  دئوس  هدنزاس  روشک   ABB هدنزاس عجرم  راویتلآ  ویارد  دربراک   YPM102E درب الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادعت ABB Drive Studio رازفا مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ABB AC Drive-ACS800-04-0050-D150+N682+P901+3

یلخاد 135  88841182 یمشاه - دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  - هام هیوست 2 

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

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ABB Drive StudioABB Drive Studio  رازفا رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشر قرب  یورین  عیزوت   :: 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 22 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ناهفصچوک قرب  عیزوت  روما   ) نیکرتشم دانسا  یکینورتکلا  ویشرآ  یزادنا  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094684000178 زاین :  هرامش 

تشر قرب  یورین  عیزوت  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ناهفصچوک قرب  عیزوت  روما   ) نیکرتشم دانسا  یکینورتکلا  ویشرآ  یزادنا  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4195653111 یتسپ :  دک  تشر ،  قرب  یورین  عیزوت  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33472506-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33472580-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یجراخ یلخاد و  یناگرزاب  ا.ا.ج (  نهآ  هار  تکرش  یاگرزاب  هچراپکی  هناماس  دیلوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001029000070 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1402/07/06 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

(( ناهفصچوک ناهفصچوک قرب   قرب عیزوت   عیزوت روما   روما  ) ) نیکرتشم نیکرتشم دانسا   دانسا یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ یزادنا   یزادنا هار   هار ناونع : : ناونع 4343

(( یجراخ یجراخ وو   یلخاد   یلخاد یناگرزاب   یناگرزاب ا.ا.ج (  (  ا.ا.ج نهآ   نهآ هار   هار تکرش   تکرش یاگرزاب   یاگرزاب هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس دیلوت   دیلوت ناونع : : ناونع 4444
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روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727673 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاصتا یبناج و  رگپاچ  بصن  تیلباق  اب  رتم  هحفص 1.5*1.5  لسدول ،  مرگ 4  تقد 100  اب  یلاتیجید  ینت  لوکساب 1.5  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هنایار هب  لوکساب 

.دشابیم هباشم  الاک  دک  ناریا 
1101001014000253 زاین :  هرامش 

روشک ماد  روما  ینابیتشپ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زیربت کرا  یزاس  لوکساب   ATSD لدم  Ton 1/5 تیفرظ ینادیم  کرحتم  یلاتیجید  لوکساب  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/18 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب نادابآ  رهم  هناخدرس 5  لحم  رد  الاک  لیوحت  دشاب ،  وشوتسش  تیلباق  ریگ و  هبرض  اب  هارمه  مواقم  ینهآ  هندب  یاراد  یتسیاب  لوکساب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  هرامش 09166011783  اب  نایردیح  یاقآ  اب  الاک  دات  یگنهامه و  تهج  .دشابیم  همیب و ...  لمح ،  هنیزه  باستحا 

1435753141 یتسپ :  دک  یقرش پ 33 ،  لیزرب  کنو خ  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33331009-061  ، 82971-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

82972250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاصتا لاصتا وو   یبناج   یبناج رگپاچ   رگپاچ بصن   بصن تیلباق   تیلباق اباب   رتم   رتم   1 .51 .5 ** 1 .51 .5 هحفص   هحفص لسدول ،  ،  لسدول   44 مرگ   مرگ   100100 تقد   تقد اباب   یلاتیجید   یلاتیجید ینت   ینت   1 .51 .5 لوکساب   لوکساب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   ناریا   ناریا هنایار   هنایار هبهب   لوکساب   لوکساب

4545
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ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5727710 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد دیلوت  طقف  تسویپ ) تاصخشم  قباطم   ) CADCAM هتفرشیپ یروآ  نف  اب  یفک  تخاس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005014000195 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
یتساوخرد یاهالاک  گولاتاک  ای  هنومن و  .ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  یداصتقا و ...  دک  یهاوگ  یمسر ، همانزور  روتکاف ، شیپ  هلمج : زا  تکرش  کرادم  یمامت  افطل  - 

.دوش لاسرا  رمحا  لاله  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  هب  تسیاب  یم 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

تس  1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گولاتاک روتکاف ، شیپ  دقاف  تاداهنشیپ  هب  انمض.دامن  لصاح  سامت  نفلت 88201234  هرامش  اب  هطوبرم  گولاتاک  ای  هنومن و  لاسرا  زا  لبق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  یتساوخرد  کرادم  و 

1517813511 یتسپ :  دک  حلص ،  نامتخاس  هرامش 1362  دامادریم  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88201234-021  ، 88201000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88662626-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لخاد لخاد دیلوت   دیلوت طقف   طقف تسویپ ) ) تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم  ) ) CADCAMCADCAM  هتفرشیپ هتفرشیپ یروآ   یروآ نفنف   اباب   یفک   یفک تخاس   تخاس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 4646
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نارهت ناتسا  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 11 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5727813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینابیتشپ یزادنا و  هار  بصن و  هارمهب  SIEM یتینما لیلحت  گال و  عیمجت  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003088000041 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

رازفا مرن  1 دادعت : 
1401/07/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1968713111 یتسپ :  دک  نارهت ،  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  رفظ  شبن  کنو  نادیم  زا  رتالاب  جع )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88788716-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88778333-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: 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   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5728002 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  یزکرم  رتفد  یتیآ  دحاو  تهج  سوریو  یتنآ  هلاسکی  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001275000159 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  DVD 1 ییاوقم تکاپ  هلاس  کی  سنسیال   Core هخسن  Kaspersky Endpoint Security for Business سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

رازفا امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع 
هتسب 100 دادعت : 

1401/07/16 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

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینابیتشپ ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمهب   هارمهب S IEMSIEM  یتینما یتینما لیلحت   لیلحت وو   گالگال   عیمجت   عیمجت رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 4747

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ هلاسکی   هلاسکی سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848
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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   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5728074 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  یریذپ و ....  بیسآ  تست  تینما ، زیلانآ  یبایزرا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000263 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
یرس 1 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39904354 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
یقطنم یاقآ 

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

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نکاما.هینبا  ) لماش یرادا  یاه  نامتخاس  کالما و  تیریدم  رازفا  مرن  یزادنا  هار  شزومآ و  سنسیال ، لاقتنا  شورف و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناگیار ینابیتشپ  هام  کی  و  زبس ) تیریدم.یتماقا 

1101005345000058 زاین :  هرامش 
نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسویپ یاه  لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم وو ....  ....  یریذپ   یریذپ بیسآ   بیسآ تست   تست تینما ، ، تینما زیلانآ   زیلانآ وو   یبایزرا   یبایزرا ناونع : : ناونع 4949

یرادا یرادا یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس وو   کالما   کالما تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن یزادنا   یزادنا هار   هار وو   شزومآ   شزومآ سنسیال ، ، سنسیال لاقتنا   لاقتنا وو   شورف   شورف ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد  ، یزاس هنیهب   ، یفیک لرتنک  ، گنیدک ، نکسا ، قاروا میمرت  ، یراذگ هرامش  لماش  سیدرف  تبث  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  ربارب  تاعالطا  لاقتنا  ییامآ و 

1101003815000044 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 
گرب 900000 دادعت : 

1401/11/15 زاین :  خیرات 
سیدرف رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( نکفاریش یاقآ   ) 09356566197 تسا .  یمازلا  تسویپ  لیاف  یرازگراب  هعلاطم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149679651 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا  - یرهطم نابایخ  یادتبا  - ناگدازآ نادیم  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32505288-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32521085-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  هپس  کناب  یقوقح  یاهمرف  اهدادرارق و  تیریدم  هناماس  یربهار  یرادهگن و  ینابیتشپ ،  تامدخ  نیملت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000534 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یمازلا ی  تسویپ  تاصخشم  حرش  هب  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد  ، ، یزاس یزاس هنیهب   هنیهب  ، ، یفیک یفیک لرتنک   لرتنک ،، گنیدک گنیدک ،، نکسا نکسا ،، قاروا قاروا میمرت   میمرت ،، یراذگ یراذگ هرامش   هرامش لماش   لماش سیدرف   سیدرف تبث   تبث یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ربارب   ربارب تاعالطا   تاعالطا لاقتنا   لاقتنا وو   ییامآ   ییامآ

5151

هپس هپس کناب   کناب یقوقح   یقوقح یاهمرف   یاهمرف وو   اهدادرارق   اهدادرارق تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس یربهار   یربهار وو   یرادهگن   یرادهگن ینابیتشپ ،  ،  ینابیتشپ تامدخ   تامدخ نیملت   نیملت ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش  ** 19 زاف - مهد هاگشیالاپ  ** INDUSTRIAL TOUCH SCREEN PANEL: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ 

1101097684000065 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ناسارخ نیئتورپ  ناراهب  هدننک  هضرع  عجرم   TOUCH SCREEN لدم  1600x600 mm داعبا یلومعم  لناپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/11/04 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا لخاد  تخاس  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 

دشاب  یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش 
.دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   19 زاف - ناگنک : لیوحت لحم 

07731466291 ** 09170161929 نفلت : 

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466291-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

INDUSTRIAL TOUCH SCREEN PANELINDUSTRIAL TOUCH SCREEN PANEL :: دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 5353

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

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

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

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

5727573 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه 50-1000 هلول  کینوسارتلوا  روتنک  رتمولف و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005669000720 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشم  قبط  یاه 50-1000  هلول  کینوسارتلوا  روتنک  رتمولف و  - 
هیفصت یاه  تیلاعف  بالضاف و  دنامسپ ، تیریدم  یناسر ؛ بآ  الاک :  هورگ 

هاگتسد  2 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

درمال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هامکی رثکادح  باسحتروص  الاک و  لاسرا  زا  سپ  دقن )  ینارمعرابتعا (  تخادرپ  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  لمح  هنیزه  درمال و  افبآ  لیوحت  لحم 

7186898465 یتسپ :  دک  کولب 406 ،  یناحبس  شبن خ  یبرغ  یسودق  راولب  یرهطم  نادیم  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38435164-071  ، 38435170-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38435171-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

5050 -- 10001000 یاه   یاه هلول   هلول کینوسارتلوا   کینوسارتلوا روتنک   روتنک وو   رتمولف   رتمولف ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قرش نهآ  هار  لک  هرادا  ناریا -  یمالسا  یروهمج  نهآ  هار   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5727696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع یتسویپ 53  تسیل  قبط   UPS نف زاف و  لرتنک  هلر  چیئوسورکیم ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دش دهاوخن  ظاحل  یداهنشیپ  غلبم  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ  تسویپ  تمیق  داهنشیپ  هگرب  افطل 
1101001460000151 زاین :  هرامش 

قرش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ردنیف یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 1  هبعج  لدم 71  یروتاینیم  لاصتا  عون  زاف  لرتنک  هلر  الاک :  مان 

ددع 53 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  رب  لک  هرادا  رابنا  ات  هدش  یرادیرخ  یالاک  لاسرا  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ تاصخشم  تسیل و  قبط  دیرخ  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا 

یراک زور  یط 30  هطوبرم  سانشراک  دات  لاسرا و  زا  سپ  روتکاف  تخادرپ 

9791135555 یتسپ :  دک  قرش ،  نهآ  هار  لک  هرادا  هدازماما  نادیم  سبط  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32831010-056  ، 32812299-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32813286-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UPSUPS نفنف   وو   زاف   زاف لرتنک   لرتنک هلر   هلر چیئوسورکیم ، ، چیئوسورکیم ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب 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   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دکناریا   ) تسویپ تساوخرد  قباطم  دنومکر و ...  یتعنص  رتویپماک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000089 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس   in 15/4 زیاس  VGN-NR27G لدم هارمه  هنایار  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدنزاس  عجرم   PCD یتراجت مان   QUAD لدم یتعنص  هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP212E لدم تروپ  هکبش 2   KVM چیئوس الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هظحالم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیمن . رارق  یسررب  دروم  ناونع  چیه  هب  یداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  ددرگ .  تسویپ  تساوخ  رد  قباطم  اقیقد  روتکاف  شیپ  هتکن : 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  رهشون  ردنب  هرادا  رابنا  برد  لیوحت  الاک و  لاسرا  هنیزه 

4651895988 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یلامش  ناخ  راتس  نابایخ  شبن  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52115185-011  ، 52333031-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52112239-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   22 هکبش   هکبش   KVMKVM  چیئوس چیئوس -- یتعنص یتعنص هنایار   هنایار -- هارمه هارمه هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 5656

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

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

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

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

5727853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شزرل لباک   RTD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001333 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راود ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناهوژپ  یژرنا  راود  ورتپ  هدنزاس  عجرم  یزاگ  یاه  نیبروت   mm 11 زیاس شزرل  روسنس  دربراک  لباک 00-00-080-330130  الاک :  مان 

ناهوژپ یژرنا 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یژرنا راود  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناهوژپ  یژرنا  راود  ورتپ  هدنزاس  عجرم  یزاگ  یاه  نیبروت   mm 5 زیاس شزرل  روسنس  دربراک  لباک 00-040-21747  الاک :  مان 

ناهوژپ
ددع 6 دادعت : 

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

ههام هس  ات  ود  یرابتعا و  تروصب  الاک  هجو  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  اب  رادیرخ  رابنا  برد  ات  الاک  لمح  هنیزه  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  ینف  داهنشیپ  الاک و  هنومن  هئارا.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  تساوخرد  لصا.دشابیم 

.دشابیم یمازلا  یتناراگ 
06134177102

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شزرل شزرل لباک   لباک   RTDRTD ناونع : : ناونع 5757
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ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط  رویسر  رچنل و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092678000498 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 
( یشرافس ) یتعنص یروآرف  دیلوت و  الاک :  هورگ 

تس  1 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8586511111 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  - دابآ فجن  ناهفصا  هداج  رتمولیک 17  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34043217-031  ، 36254131-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رویسر رویسر وو   رچنل   رچنل ناونع : : ناونع 5858
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ناتسرل ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5728341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریناوت تکرش  زا  هیدات  یاراد  رپمآ  6 و 20  یموجن تعاس  ددع  دادعت 1000 دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001214000123 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایسآ جاوما  اویش  هدننک  هضرع  عجرم  جاوما  اویش  یتراجت  مان   STB-50P20 لدم هنایهام  نامرف  تعاس  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

ایسآ جاوما  اویش  هدننک  هضرع  عجرم  جاوما  اویش  یتراجت  مان   AWB 6A4 لدم یموجن  تعاس  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم رادیرخ  رابنا  هب  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  هس  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  سامت  هدازومع  سدنهم  هرامش 371  یلخاد  اب  ینف  تالاوس  تهج 

دوش هتفرگ  سامت  هدازومع  سدنهم  هرامش 371  یلخاد  اب  دیشاب  هتشاد  یتساوخرد  یالاک  صوصخرد  یماهبا  هچنانچ  دشاب  هباشم  تسا  نکمم  دک  ناریا 

6817783415 یتسپ :  دک  جحراولب ،  - تیالو راولب  نمهب  نادیم 22  دابآ -  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33228010-066  ، 33228004-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33201612-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رپمآ رپمآ   2 020 وو     66 یموجن یموجن تعاس   تعاس ددع   ددع 10001000 دادعت   دادعت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959
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رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب 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   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728523 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشاب یم  هباشم  هدش  هدافتسا  دکناریا  تسویپ (  حرش  قباطم  کپ 1000  فیال   AED کوشورتکلا روتپادآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003822000091 زاین :  هرامش 

رهشون ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XZMG12 لدم  AS-Interface تازیهجت لباک  روتبادآ  تکوس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ناردنزام  ناتسا  ناگدننک  نیمات  اب  دیرخ  تیولوا   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زا سپ  الاک  لیوحت  رهشون و  ردنب  مان  هب  هدنتسرف  طسوت  میقتسم  تروصب  الاک  لاسرا  دریگیمن و  رارق  یسررب  دروم  یداهنشیپ  تمیق  روتکاف ،  شیپ  تسویپ  مدع 

.دشابیم هدنشورف  هدهعب  لک  هرادا  نیا  رابنا  برد  باسح ،  هیوست 

4651895988 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  یلامش  ناخ  راتس  نابایخ  شبن  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52115184-011  ، 52333031-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52112239-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

10001000 کپکپ   فیال   فیال   AEDAED  کوشورتکلا کوشورتکلا روتپادآ   روتپادآ ناونع : : ناونع 6060
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسیاو ءایلوا  هاگتسیا  ریذپ  سردآ  دنمشوه و  قیرح  مالعا  لنپددع  ود  بیع  عفرو  یزادنا  هارو  بصن  ، ینیزگیاج هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
امرفراک تارظن  تسویپ و  لیاف  ینف  تاصخشم  قبطدنبراب 

1101001022001170 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

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

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

ددرگ یم  یفرعم  یعامتجا  نیمات  هب  باسحاصافم  ذخا  تهج  هدوب و  یتامدخ  تیلاعف  نیا  - 3

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-800-PHS-05402-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/07/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اضاقت و  قباطم   P/F CORTEM MOTOR CONTROL CENTER نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

هاگتسیا هاگتسیا ریذپ   ریذپ سردآ   سردآ وو   دنمشوه   دنمشوه قیرح   قیرح مالعا   مالعا لنپددع   لنپددع ودود   بیع   بیع عفرو   عفرو یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن ،، ینیزگیاج ینیزگیاج هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6161

P/F CORTEM MOTOR CONTROL CENTERP/F CORTEM MOTOR CONTROL CENTER نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6262
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دزی قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: YPGMC-68-1401-446-خ یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5728597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ  - ABZFV-HE5-1X/V-A لدم  Rexroth دنرب  Rexroth ABZFV-HE5-1X/V-A راشف فالتخا  چیئوس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایاپ 18-07-1401 عورش 04-07-1401 -

:: 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  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دزی قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: YPGMC-89-1401-207-خ یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5728184 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دع دادعت 20   xp95 55000-847 لدم :   apollo دنرب :  S1 دلوم قیرح  ءافطا  متسیس  یارب   I/O تراک دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Rexroth ABZFV-HE5- 1X/V-ARexroth ABZFV-HE5- 1X/V-A  راشف راشف فالتخا   فالتخا چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6363

دعدع   2 020 دادعت   دادعت   xp95 55000 -847xp95 55000 -847 لدم :  :  لدم   apolloapollo دنرب : : دنرب   S 1S 1 دلوم   دلوم قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یارب   یارب   I /OI /O تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6464
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دزی قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: YPGMC-100-1401-750-خ یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/10هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5728189 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GD10 روسنس تهج :  GD10-P00-17DG-0XH لدم :   SIMTRONICS دنرب :   GAS DETECTOR روسنس ودراد  گولاتاک  تاحیضوت : ریاس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع ودلاسنا 10  قیرح  مالعا  متسیس 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

335 یلخاد :  نایرکاش  سدنهم  یاقآ  ینف  سانشراک   :: 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

سردآ5728530 دنمشوه و  قیرح  مالعا  لنپددع  ود  بیع  عفرو  یزادنا  هارو  بصن  ، ینیزگیاج هیهت 
هاگتسیا ریذپ 

هحفص 34) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا ییاضف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727246 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GAS DETECTORGAS DETECTOR روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

لباک لباک هکبش - - هکبش   SFPSFP  لوژام لوژام یرون -  -  یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش   SFPSFP  لوژام لوژام هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس یطابترا -  -  یطابترا کنیل   کنیل یرارقرب   یرارقرب تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع
هنایار هنایار هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم یرون -  -  یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش

6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ لیاف  تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم  یطابترا  کنیل  یرارقرب  تهج  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000209 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
جوم ایرآ  نارادنپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   OC3/STM1 SFP,SINGLE لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/11 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   NWP یتراجت مان   NWPP-DSCSCS3 لدم  m 3 لوط  Patch Cord SC/PC-SC/PC SM Duplex یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
درفنامیا ربکا  هدننک 
ددع 6 دادعت : 

1401/07/11 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   NWP یتراجت مان   NWPP-DSCSCS1 لدم  m 1 لوط  Patch Cord SC/PC-SC/PC SM Duplex یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

درفنامیا ربکا  هدننک 
ددع 8 دادعت : 

1401/07/11 زاین :  خیرات 
طابترا زادنا  مشچ  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   GLCLHSM لدم  single mode and multi mode یرون ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/07/11 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco یتراجت مان   port multichannel STM-1 single mode port adapter 1 لدم هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
زارف ناشیدنا  نایار 

ددع 3 دادعت : 
1401/07/11 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  شیرتا  هدنزاس  روشک   NBGME یتراجت مان   LC-LC لدم  m 2 لوط  PATCH CORD SM DUPLEX یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
هنایمرواخ رتسگ  هنیهب  رون  هدننک 

ددع 6 دادعت : 
1401/07/11 زاین :  خیرات 

هکبش تعنص و  رگشزادرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GE یتراجت مان   LC-LC لدم  m 3 لوط یرون  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/07/11 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GP350A-ECO Rev3.1 لدم  W 350 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/11 زاین :  خیرات 
ون هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO هدنزاس عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3850-24XS-S لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

سیسر نما  طابترا  ناشیدنا 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/11 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت رادیرخ  لحم  رد   Pack و New، Original دصرددص تروص  هب  تازیهجت  همه   - هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  هباشم -  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  اب  قباطم  تازیهجت  تاصخشم  هیلک  هرامش 09123347355 -  لاوس  تروص  رد  - دنوش

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

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناتسا ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادمه

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5727494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتابکا ناتسرامیب  یا  هنایار  هکبش  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000236000025 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   JUNIPER هدنزاس عجرم   NS-ISG-1000 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/25 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هباشم  دک  یباختنا  یالاک  دک  دشاب  یم  یتسویپ  کرادم  ساسا  رب  یراذگ  تمیق  ساسا  دوش  هجوت  یتسویپ  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6517619651 یتسپ :  دک  یزکرم ،  داتس  نامتخاس  نادمه  یکشزپ  مولع  هاگشناد  سیدرپ  هدیمهف  دیهش  راولب  نادمه  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31311114-081  ، 31311100-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32528027-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ییاضف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم  هداد  زکرم  ویتکا  هکبش  زا  ینابیتشپ  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000210 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1402/07/30 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف اب  قباطم  تامازلا  تامدخ و  حرش  هیلک  تشدهام ،  جرک -   : ارجا لحم  ، دوش هتفرگ  سامت  هرامش 09122634695  اب  لاؤس  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  دقعنم  هلاس  کی  دادرارق  مالعتسا  هدنرب  اب  دشاب ،  یم  هناماس  رد  هدش  یراذگراب  تسویپ 

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

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرامیب ناتسرامیب یایا   هنایار   هنایار هکبش   هکبش چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 6767

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم وو   تامازلا   تامازلا اباب   قباطم   قباطم هداد   هداد زکرم   زکرم ویتکا   ویتکا هکبش   هکبش زازا   ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 6868
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دهشم یسودرف  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5727835 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط  . هباشم دک  ناریا  .ربتعم  یتناراگ  اب   voipYealink T31P نفلت تروپ و  راهچ   HT814 لدم میرتسا  دنرگ   FXS یو تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ تسیل 

1101091579000237 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ینابعش رابج  هدننک  هضرع  عجرم   YEALINK یتراجت مان   T28 لدم یلومعم  نفلت  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   NEWROCK هدنزاس عجرم  کاروین  یتراجت  مان   FXS لدم لارتناس  نفلت  زکرم  تروپ  یو 8  تیگ  هکبش  هاگرد  الاک :  مان 

طابترا زارفا  وگ  مایپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد  - هطوبرم سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 30 دنیآرف  هدنشورف - اب  هاگشنادات  عوجرم  ایودات  ، لیوحت ، لمح هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  .تساوخرد  قبطربتعم  یتناراگ 

9177948974 یتسپ :  دک  دهشم ،  یسودرف  هاگشناد  یزکرم  نامزاس  هاگشناد –  سیدرپ  یدازآ –  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قبط قبط  . . هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا .ربتعم   .ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب     voipYealink  T31PvoipYealink  T31P نفلت   نفلت وو   تروپ   تروپ راهچ   راهچ   HT814HT814 لدم   لدم میرتسا   میرتسا دنرگ   دنرگ   FXSFXS یویو   تیگ   تیگ ناونع : : ناونع
.تسویپ .تسویپ تسیل   تسیل

6969
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رهشدالوف دیدج  رهش  نارمع  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 14 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727865 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: ریز ینف  تاصخشم  اب   Yealink T33G لدم کنیلای  هکبش  تحت  نفلت  یشوگ  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
SIP تناکا ندرک 4  رتسیجیر  ناکما 
هرفن یتوص 5  سنارفنک  یرارقرب  ناکما 
1101001335000042 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رهشدالوف  دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هورگ 3753 انایرآ  تراجت  ناریلد  یناگرزاب  تامدخ  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   YEALINK یتراجت مان   VP530 لدم یریوصت  نفلت  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

ناجنل رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا ربتعم  یتناراگ  هئارا   . دریذپ تروص   Yealink T33G لدم کنیلای  هکبش  تحت  نفلت  یشوگ  لدم  ساسارب  تمیق  داهنشیپ  تسا  یرورض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا

8491741111 یتسپ :  دک  رصع ،  یلو  راولب  رهشدالوف - ناجنل - ناهفصا - ناجنل ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52630161-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52624181-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1400/725 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/07/10هرامش  : ات تلهم   1401/07/04  : زا تلهم   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/07/10  - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا حطس  رد  یرون  ربیف  یئاوه  یشکلباک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399303 :: 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

Yealink  T33GYealink  T33G لدم   لدم کنیلای   کنیلای هکبش   هکبش تحت   تحت نفلت   نفلت یشوگ   یشوگ دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 7070

ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد   یرون   یرون ربیف   ربیف یئاوه   یئاوه یشکلباک   یشکلباک ناونع : : ناونع 7171
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یقرش ناجیابرذآ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

780/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/07/10هرامش  : ات تلهم   1401/07/04  : زا تلهم   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

azarsh.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم  1401/07/10  - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727998 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بانب ریش و  بجع  هغارم  یاهناتسرهش  رد  یسم  یرون و  ربیف  یراذگ  هلول  .و  یکاخ  یشکلباک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33399303 :: 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

یسم یسم وو   یرون   یرون ربیف   ربیف یراذگ   یراذگ هلول   هلول وو   یکاخ   یکاخ یشکلباک   یشکلباک ناونع : : ناونع 7272
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زاریش قرب  یورین  عیزوت   :: 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   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ ینف  تاصخشم  طیارش و  اب  قباطم  ) رادلیش ناشفا  هتشر  ود  لباک  یرتم ،  یسکلف 25  هلول  تینوی ،  کر 16  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  هناهام  تروص  هب  ههام و  تخادرپ 4  نامز  تدم  )

1101007003000090 زاین :  هرامش 
زاریش قرب  یورین  عیزوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

امرس ناوت  هدننک  هضرع  عجرم   ARCTIC یتراجت مان   TS42-AR1 لدم هداتسیا  کر  الاک :  مان 
ددع 13 دادعت : 

1401/07/17 زاین :  خیرات 
رازبا جارس  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم  رازبا  جارس  یتراجت  مان   SC-4x1.5 SS لدم  4x1/5 mm^2 عطقم حطس  قیقد  رازبا  جوز  ود  اتید  لباک  الاک :  مان 

ددع 13 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایرآ  نابات  ناشخرد  هدنزاس  عجرم   mm 11 تماخض  mm 16 رطق  m 15 لوط دیمآ  یلپ  سنج  قرب  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 
ایرآ نابات  ناشخرد 

ددع 32 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق مالعتسا  دادرارق / هب  تمیق  لیدعت  تخادرپ و  شیپ  هنوگچیه  .دوش  یم  مالعا  دودرم  تمیق ، مالعتسا  کرادم  یراذگراب  مدع  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیمن قلعت 

7144714518 یتسپ :  دک  هچوک 3 ،  شبن  یگدنزاس -  داهج  نابایخ  یادتبا  یدازآ -  نادیم  زاریش -  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32290132-071  ، 32272101-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32293266-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیمآ دیمآ یلپ   یلپ سنج   سنج قرب   قرب یموطرخ   یموطرخ هلول   هلول قیقد -  -  قیقد رازبا   رازبا جوز   جوز ودود   اتید   اتید لباک   لباک  - - هداتسیا هداتسیا کرکر   ناونع : : ناونع 7373
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یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

12981925 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش  1401/07/05  - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khorasansh.tci.ir :: عبنم اتعبنم  1401/07/12  - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728100 :: هرازه هرازه اتدکدک    1401/07/16  - 1401/07/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مرجاج همرگ و  زکارم  ههام  شش  یبارخ  عفر  یرادهگن و  راکنامیپ  باختنا  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

مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728105 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ حرش  قباطم  مایپ  ییاوه  تامدخ  تکرش  هداد  زکرم  یکیزیف  تخاس  ریز  یارجا  رب  تراظن  یحارط و  هرواشم ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001042000106 زاین :  هرامش 

مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
طوبرم ینف  یاههرواشم  یسدنهم و  یرامعم و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

((*** دش دهاوخ  هتشاذگ  رانک  مالعتسا  دنور  زا  هدنهد  داهنشیپ  مالعتسا ، طیارشرد  جردنم  تارکذت  تیاعر  مدع  تروص  رد   ***)) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3187878811 یتسپ :  دک  مایپ ،  هاگدورف  تشدهام - هداج  مرا - راولب  یاهتنا  رهشرهم - جرک - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33266011-026  ، 33266026-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33266043-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبارخ یبارخ عفر   عفر وو   یرادهگن   یرادهگن راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا ناونع : : ناونع 7474

هداد هداد زکرم   زکرم یکیزیف   یکیزیف تخاس   تخاس ریز   ریز یارجا   یارجا ربرب   تراظن   تراظن وو   یحارط   یحارط هرواشم ،  ،  هرواشم ناونع : : ناونع 7575
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ناریا یزکرم  نهآ  گنس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ات 1401/7/19هرامش زا 1401/7/4   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5728632 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اکینوتلت ییوردوخ  بایدر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یقفاب یحاتف  یداه   03531454977 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتیآ5727397 هب  طوبرم  روما  هحفص 24)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشیامزآ5727493  CIS یهد و تبون  هحفص 24)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تیلباق5727673 اب  رتم  هحفص 1.5*1.5  لسدول ،  مرگ 4  تقد 100  اب  یلاتیجید  ینت  لوکساب 1.5  دیرخ 
.دشابیم هباشم  الاک  دک  ناریا  هنایار  هب  لوکساب  لاصتا  یبناج و  رگپاچ  بصن 

هحفص 24) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5727696UPS نف زاف و  لرتنک  هلر  هحفص 34)چیئوسورکیم ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5727871NVR طبض هاگتسد  یتارباخم - یرون  ربیف  هتسبرادم - هحفص 59)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاه5728162 نامتخاس  کالما و  تیریدم  رازفا  مرن  یزادنا  هار  شزومآ و  سنسیال ، لاقتنا  شورف و 
یرادا

هحفص 24) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سردآ5728530 دنمشوه و  قیرح  مالعا  لنپددع  ود  بیع  عفرو  یزادنا  هارو  بصن  ، ینیزگیاج هیهت 
هاگتسیا ریذپ 

هحفص 34) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب5728532 رادم  یاه  نیبرود  زا  یرادرب  هرهب  تهج  زاین  دروم  هحفص 59)مالقا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یقوقح5728534 یاهمرف  اهدادرارق و  تیریدم  هناماس  یربهار  یرادهگن و  ینابیتشپ ،  تامدخ  نیملت 
هپس کناب 

هحفص 24) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

اکینوتلت اکینوتلت ییوردوخ   ییوردوخ بایدر   بایدر ناونع : : ناونع 7676
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5727326INDUSTRIAL TOUCH SCREEN PANEL: هحفص 34)دیرخ یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

سردآ5728530 دنمشوه و  قیرح  مالعا  لنپددع  ود  بیع  عفرو  یزادنا  هارو  بصن  ، ینیزگیاج هیهت 
هاگتسیا ریذپ 

هحفص 34) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاشنامرک ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727454 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاشنامرک دابآ  مالسا  یولیس  یتراظن  نیبرود  هاگتسد  دادعت 35  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001256000019 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ددع  DH-4BP|4| اوهاد  | CCTV هتسبرادم نیبرود  لماک  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 35 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم تسویپ  تسیل  قباطم  یمومع  یصوصخ و  طیارش  ینف و  تاصخشم  مامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6716834958 یتسپ :  دک  ولیس ، ) هار  راهچ  ) نایدجما دیهش  -خ  هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38235832-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38222390-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ولیس ولیس یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   3535 دادعت   دادعت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7777

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

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

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

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

5727617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ ناتسا  رد  یا  هداج  یمومع  لقن  لمح و  تراظن  لرتنک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000108 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1402/04/06 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیولیگهک و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیفارت ینمیا و  هزوح  رد  ریذپ  بیسآ  ناربراک  هژیو  یکیزیف  یزاس  نمیا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001305000111 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینیمز لقنو  لمح  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591656858 یتسپ :  دک  نارادهار ،  نابایخ  شبن  - لقن لمح و  نادیم  - جوسای دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22224041-074  ، 33334997-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334992-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسلگ ناتسا   ناتسا ردرد   یایا   هداج   هداج یمومع   یمومع لقن   لقن وو   لمح   لمح تراظن   تراظن وو   لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 7878

کیفارت کیفارت وو   ینمیا   ینمیا هزوح   هزوح ردرد   ریذپ   ریذپ بیسآ   بیسآ ناربراک   ناربراک هژیو   هژیو یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 7979

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727919 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  ینف  تاصخشم  حرشب  هیاپ  هارمه  هب  یرهش  رباعم  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050263000036 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رهش  یلاع  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ادن رون  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 زیاس زمرق  هریاد  یماظتنا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

سرگاز کیفارت  راومه  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  هدنهد  رادشه  دربراک  یزلف  سنج   cm 20 زیاس یعلض  شش  لکش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
زیربت تعنص  ناملا  ناوت  ولبات  هدننک  هضرع  عجرم   33x80 cm زیاس لیطتسم  لکش  رباعم  یراذگ  مان  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 306 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7519636756 یتسپ :  دک  رهشیلاع ،  یرادرهش  رهشیلاع -  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33681020-0773  ، 33681020-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33681020-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  یربرفاسم  یاه  هنایاپ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

موس هلحرم   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

501134010124 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13   - 1401/07/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 13   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728014 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 15:30   - 1401/07/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

اه هنایاپ  یکیفارت  یشک  طخ  یزیمآ و  گنر  تایلمع  یراذگاو  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

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم حرشب   حرشب هیاپ   هیاپ هارمه   هارمه هبهب   یرهش   یرهش رباعم   رباعم ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8080

اهاه هنایاپ   هنایاپ یکیفارت   یکیفارت یشک   یشک طخطخ   وو   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دورهاش قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس قیرط  زا  کرادم  لاسرا  هباشم -  تمدخ  دک  دورهاش -  یماطسب  دیهش  هاگورین  یراحتنا  دض  دنبهار  بصن  تخاس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یمازلا 

1101001466000048 زاین :  هرامش 
دورهاش قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاقآ اب  رتشیب  تاعالطا  تهج  .دشاب  یم  یماطسبدیهش  قرب  هاگورین  المهد ،  دورهاش ،  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  رد  عقاو  تامدخ  ماجنا  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  یلخاد 351  یرفعج 02332503015- سدنهم 

 : یتسپ دک  یماطسبدیهش ، ، قرب  هاگورین  یدابآ  المهد ،  ناتسهد  یزکرم ،  شخب  دورهاش ،  ناتسرهش  نانمس ،  ناتسا  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3654134111

32503004-023  ، 32503020-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32503020-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگورین هاگورین یراحتنا   یراحتنا دضدض   دنبهار   دنبهار بصن   بصن وو   تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناشفا لباک  لباک 2/5*4 -  یدیشروخ -  هلعش  نز 2  کمشچ  ینابیخ  غارچ   - LED100W ینابیخ غارپ  ناشفا 4*4 -  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکراپ هلعش  هیاپ 2  اب  هداتسیا  غارپ   - 2*2/5

1101001609002432 زاین :  هرامش 
ناغم یرورپماد  تعنص و  تشک و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ورشیپ کنیرش  هتسب   mm 4 عطقم حطس  یسم  سنج  هتشر  ناشفا 4  قرب  لباک  الاک :  مان 
هتسب 540 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
دابآ سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالقا ندوب  یبارخ  بویعم و  یفیک و  لرتنک  مدع  تروص  رد  دشابیم –  هدننک  نیمات  هدهع  رب  یریگراب  و  یرادرابنا –  لاسرا –  یاه  هنیزه  یمامت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم تدوع  هدننک  نیمات  هب  طرش  دیق و  نودب 

 : یتسپ دک  ناغم ،  یرورپماد  تعنصو و  تشک  تکرش  دابآ  سراپ  ناتسرهش  یرتمولیک  لیبدرا 25 ناتسا  دابآ ،  سراپ  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5695161111

31852083-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31852083-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

غارچ غارچ  -  - LED100WLED100W  ینابایخ ینابایخ غارچ   غارچ  -  - 44** ناشفا  44 ناشفا لباک   لباک ناونع : : ناونع 8383

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت برغ  بعش  روما  هرادا  ناریا -  یلم  کناب  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 17 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوشن  هجوت  دک  ناریا  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تامازلا  اب  هبعش  رد 10  بصن  تهج  راک  رازبا  لیاسو و  مامت  اب  یتعنص  سنفو   ( چناپ لور  یدالوف ( هرکرک  تخاس  هیهت و 

1101001106000079 زاین :  هرامش 
ناریا یلم  کناب  نارهت  برغ  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هبعش 10 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تامازلا  اب  هبعش  رد 10  بصن  تهج  راک  رازبا  لیاسو و  مامت  اب  یتعنص  سنفو   ( چناپ لور  یدالوف ( هرکرک  تخاس  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  رد  یلک  تاحیضوت 

1341773111 یتسپ :  دک  نارهت ،  برغ  بعش  روما  هرادا  یلم -  کناب  نامتخاس  نیعم -  داتسا  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66003748-021  ، 66025151-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66028425-021 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5728216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

148166 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاموتا ییوشک  برد  بصن  هیهت و  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/07/12 نایاپ :  خیرات 

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یتعنص یتعنص سنف   سنف وو    ( ( چناپ چناپ لور   لور یدالوف ( ( یدالوف هرکرک   هرکرک تخاس   تخاس وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8484

تاموتا تاموتا ییوشک   ییوشک برد   برد بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8585

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

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

زا 88 ھحفص 58 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/yxlxxx5wj3pra?user=37505&ntc=5727707
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5727707?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jbp2duxrnbsda?user=37505&ntc=5728216
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5728216?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

هاگورین5728119 یراحتنا  دض  دنبهار  بصن  هحفص 53)تخاس و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  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 14 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وردوخ کالپ  هرامش  صیخشت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000130 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
اسآ ریاح  هدننک  هضرع  عجرم  اونسا  یتراجت  مان  ناریا  هدنزاس  روشک   S3-0275 SW لدم دیفس   TMF رزیرف لاچخی  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینغور 09163464309 یاقآ  سامت :  نایوجنگ  _ رتکد  ناتسرامیب  لوفزد _   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم ههام  تخادرپ 3 

ف دوش /.  لاسرا  تمیق  تسویپ  دانسا  اب  قباطم  تسا )  هباشم  هدش  باختنا  یالاک  دک  ) 

6461643981 یتسپ :  دک  نایوجنگ ،  رتکد  ناتسرامیب  لوفزد _  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422049-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422049-061 :: 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

دیفس دیفس   TMFTMF  رزیرف رزیرف لاچخی   لاچخی -- وردوخ وردوخ کالپ   کالپ هرامش   هرامش صیخشت   صیخشت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  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 14 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وردوخ کالپ  هرامش  صیخشت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000130 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نانط هدننک  هضرع  عجرم  رزخ  تعنص  نانط  هدنزاس  عجرم   IHM222H17W-LPRTONDAR لدم  km\h 180 ات وردوخ  کالپ  هرامش  صیخشت  نیبرود  الاک :  مان 

رزخ تعنص 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/14 زاین :  خیرات 
لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینغور 09163464309 یاقآ  سامت :  نایوجنگ  _ رتکد  ناتسرامیب  لوفزد _   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم ههام  تخادرپ 3 

ف دوش /.  لاسرا  تمیق  تسویپ  دانسا  اب  قباطم  تسا )  هباشم  هدش  باختنا  یالاک  دک  ) 

6461643981 یتسپ :  دک  نایوجنگ ،  رتکد  ناتسرامیب  لوفزد _  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422049-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422049-061 :: 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

وردوخ وردوخ کالپ   کالپ هرامش   هرامش صیخشت   صیخشت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8787

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشابیم تسویپ  اضاقت  لماک  حرش  دیرخ 3103801070- یاضاقت  - مهد هاگشیالاپ  *camera indoor&outdoor: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101097684000068 زاین :  هرامش 

مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
دنوامد نارتسگ  امن  هدننک  هضرع  عجرم   INDOOR DOOME یتراجت مان   PFN-AM932 لدم یلاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 23 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

روپ یتیتش  ایور  هدننک  هضرع  عجرم   SURVEON یتراجت مان   CAM4365 3M لدم  outdoor یفقس هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

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

.تسا لخاد  تخاس  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 

دشاب  یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش 
.دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   19 زاف - ناگنک : لیوحت لحم 

09171703733-07731466291 نفلت : 

7511893349 یتسپ :  دک  زاف 19 ،  مهد  هاگشیالاپ  هیولسع  هب  ناگنک  نابوتا  رتمولیک 20   - ناگنک ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31466280-077  ، 31466287-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31466273-077 :: 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

camera indoor&outdoorcamera indoor&outdoor:: دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 8888

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

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

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

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

5727637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق یط  بصن  هیهت و  تسویپ -  حرشب  هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003665000032 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

روتکاف 1 دادعت : 
1401/07/13 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم تسویپ  نودب  تمیق  داهنشیپ  هب  .دشاب  یم  تسویپ  هب  طیارش  ریاس  تاصخشم و  .دادرارق  دقع  یط  لیبدرا  یزکرم  هبعش  بصن  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  .دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یتساوخرد 

دک لیبدرا ،  ناتسا  نکسم  کناب  تریدم  نامتخاس  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  بنج  شترا  نادیم  جیسب و  نادیم  نیبام  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5615797384 یتسپ : 

33733290-045  ، 33733289-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33733266-045 :: 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

دادرارق دادرارق یطیط   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت تسویپ -  -  تسویپ حرشب   حرشب هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مق هبعش  ناریا  یلم  کناب  نامتخاس  هتسب  رادم  یاهنیبرود   ( لاس هس  تدم  هب  ینابیتشپ (  یزادنا و  هار  بصن ،  ارجا ،  دیرخ ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001543000022 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک  یتکا  یتراجت  مان   ACM-7411 لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش یراذگراب  لیمکت و  کرادم  هیلک  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعلاطم  امتح  طیارش  هگرب  - 2

ییوگخساپ 02536701554 و 02536625128 تهج  نفلت  هرامش  - 3
 . تسا یمازلا  دیدزاب  - 4

دامرف مادقا  یتسویپ  یاه  هگرب  قبط  - 5
.دامرف لاسرا  PDF لیاف کی  بلاق  رد  ار  کرادم  هیلک  افطل  - 6

3719976347 یتسپ :  دک  موس ،  هقبط  مق  ناتسا  بعش  روما  هرادا  نامتخاس  یوک 26  شبن  ماما  نابایخ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36625128-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36701207-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامتخاس نامتخاس هتسب   هتسب رادم   رادم یاهنیبرود   یاهنیبرود  ( ( لاس لاس هسهس   تدم   تدم هبهب   ینابیتشپ (  (  ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن ارجا ،  ،  ارجا دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 9090

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

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

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

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

5727810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تاقلعتم  مزاول و  ریاس  اب  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000235000083 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRITON یتراجت مان   IPC7340C27WD-I لدم  Ip cctv هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/11 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن  هیارا  هناماس  رد  روتکاف  کی  بلاق  رد  ار  شورف  روتکاف  دیاب  امتح  هدنشورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا 

دشاب هتشاد  ار  کیتامروفنا  زوجم  یاراد  دیاب  هدنشورف 

6515916678 یتسپ :  دک  نارمع ،  نابایخ  شبن  یکشم  هچوک  تثعب  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38215606-081  ، 38215550-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38212222-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  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 14 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم  نیبرود  تازیهجت  لیاسو و  تمیق  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزادنا  هار  بصن و  هنیزه  اب 

نادمه ناتسا  یزاس  هریخذ  زکرم  دادعت 7  یارب 
1101001181000017 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
لامش یردان  ناویک  هدننک  هضرع  عجرم   SCD-2080R لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

ارآ نمیا  یتراجت  مان  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   IAP.NR- S9064R لدم  NVR طبض هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
یرون جاوما  لاقتنا  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 2200 هرقرق یدنب  هتسب  عون   mm 1/5 رطق سیلیس  یداه  سنج   core 24 یتارباخم یرون  ربیف  الاک :  مان 

انرب یرون  جاوما  لاقتنا  هدننک  هضرع  عجرم  انرب 
هرقرق 200 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نادمه ،  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  نایچشرف -  ناتسرامیب  یور  هبور  یقشع -  هدازریم  نابایخ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6516643181

38282081-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38260822-081 :: 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

NVRNVR طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد یتارباخم - - یتارباخم یرون   یرون ربیف   ربیف هتسبرادم - - هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9292

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

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728532 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  ود  هدش -  مالعا  طئارش  تسویپ و  لیاف  ساسا  رب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  زا  یرادرب  هرهب  تهج  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003002000501 زاین :  هرامش 

روشک یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
رادنپ ایوپ  زربلا  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  تن  یو  یتراجت  مان   V-CH140100 لدم  m 10 لوط  HDMI 1.4V لباک الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  ود  هدش -  مالعا  طئارش  تسویپ و  لیاف  ساسا  رب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  زا  یرادرب  هرهب  تهج  زاین  دروم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  نامزاس  داتس  - نارهت ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  بنج  - زارف یوک  زا  رتالاب   - دابآ تداعس  نادیم  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1981969961

24589252-021  ، 24589263-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

24589277-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

ولیس5727454 یتراظن  نیبرود  هاگتسد  دادعت 35  بصن  هحفص 53)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ناتسلگ5727617 ناتسا  رد  یا  هداج  یمومع  لقن  لمح و  تراظن  هحفص 53)لرتنک و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ولیس5727454 یتراظن  نیبرود  هاگتسد  دادعت 35  بصن  هحفص 53)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هاگتسیا5727503 ماکلت  هژورپ   CCTV هتسب هحفص 9)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم5727810 نیبرود  هحفص 59)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود زازا   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 9393
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا 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   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

5727871NVR طبض هاگتسد  یتارباخم - یرون  ربیف  هتسبرادم - هحفص 59)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5728189GAS DETECTOR روسنس هحفص 43)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

سردآ5728530 دنمشوه و  قیرح  مالعا  لنپددع  ود  بیع  عفرو  یزادنا  هارو  بصن  ، ینیزگیاج هیهت 
هاگتسیا ریذپ 

هحفص 34) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

تازیهجت5727684 هچراپکی  تاطابترا  متسیس  متسیس CS ا( یارجا  ییاجباج و  لمح ،  دیرخ ، 
ییایرد کیفارت  ددرت و  لرتنک  و  ( MRSC زکرم یتارباخم 

هحفص 9) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

قیرح5727247 افطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  لیوحت ،  هحفص 12)نیمات ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5728184xp95 55000- لدم :   apollo دنرب :  S1 دلوم قیرح  ءافطا  متسیس  یارب   I/O تراک دیرخ 
دع دادعت 20   847

هحفص 43) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5728189GAS DETECTOR روسنس هحفص 43)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

سردآ5728530 دنمشوه و  قیرح  مالعا  لنپددع  ود  بیع  عفرو  یزادنا  هارو  بصن  ، ینیزگیاج هیهت 
هاگتسیا ریذپ 

هحفص 34) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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ناریا تفن  یلم  تکرش  فاشتکا  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5727474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ادص میظنت  چیپ  یاراد  یرتمیلیم ،  کج 3.5  مرگ ،  نزو 550  رتمیلیم ،  داعبا 180*180*80  هشیگ :  نوفورکیم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093687000044 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  رد  ناریا  تفن  یلم  تکرش  فاشتکا  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/07/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  یریصم  یاقآ  نفلت 82702204  هرامش  اب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1994817119 یتسپ :  دک  یمادخ ،  نابایخ  یادتبا  یئاهب - خیش  نادیم  یقرش  لامش  علض  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82702204-021  ، 82700-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88604644-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5727488 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا یزیمور  نتنآ  هیاپ و  هنومن  لاسرا  تسویپ (  تاصخشم  قبط  لاتیجید  هدنریگ  یزیمور -  نتنآ  یراوید -  نویزیولت  هیاپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( تسا

1201093687000043 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  رد  ناریا  تفن  یلم  تکرش  فاشتکا  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  14 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رکشت اب  ددرگ .  تسویپ  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  دامرف .  لصاح  سامت  یریصم  یاقآ  نفلت 82702204  هرامش  اب  زاین  تروص  رد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1994817119 یتسپ :  دک  یمادخ ،  نابایخ  یادتبا  یئاهب - خیش  نادیم  یقرش  لامش  علض  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82702204-021  ، 82700-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88604644-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتمیلیم رتمیلیم   8080 ** 180180 ** 180180 داعبا   داعبا هشیگ :  :  هشیگ نوفورکیم   نوفورکیم ناونع : : ناونع 9494

لاتیجید لاتیجید هدنریگ   هدنریگ یزیمور -  -  یزیمور نتنآ   نتنآ یراوید -  -  یراوید نویزیولت   نویزیولت هیاپ   هیاپ ناونع : : ناونع 9595

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  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   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5727867 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوخ دکراب  نیبرود و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093631000184 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشابیم تسویپ  لیاف  قبط  الاک  ینف  تاصخشم  - 

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

1401/07/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  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

23942686-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: 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

دیفس5727225  TMF رزیرف لاچخی  - وردوخ کالپ  هرامش  صیخشت  هحفص 59)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

وردوخ5727237 کالپ  هرامش  صیخشت  هحفص 59)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5727301 نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 23)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ولیس5727454 یتراظن  نیبرود  هاگتسد  دادعت 35  بصن  هحفص 53)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

رتمیلیم5727474 داعبا 180*180*80  هشیگ :  هحفص 23)نوفورکیم  نیبرود  ( نیبرود

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

5727482camera indoor&outdoor: هحفص 59)دیرخ هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاتیجید5727488 هدنریگ  یزیمور -  نتنآ  یراوید -  نویزیولت  هحفص 23)هیاپ  نیبرود  ( نیبرود

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

دادرارق5727637 یط  بصن  هیهت و  تسویپ -  حرشب  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 59)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

ناوخ ناوخ دکراب   دکراب وو   نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب5727745 رادم  یاهنیبرود   ( لاس هس  تدم  هب  ینابیتشپ (  یزادنا و  هار  بصن ،  ارجا ،  دیرخ ، 
نامتخاس

هحفص 59) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5727810 نیبرود  هحفص 59)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناوخ5727867 دکراب  نیبرود و  هحفص 23)هاگتسد  نیبرود  ( نیبرود

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

5727871NVR طبض هاگتسد  یتارباخم - یرون  ربیف  هتسبرادم - هحفص 59)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادا5728380 ناملبم  یشک و  هدرن  هتسبرادم ،  نیبرود  یدادعت  هحفص 23)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5728532 رادم  یاه  نیبرود  زا  یرادرب  هرهب  تهج  زاین  دروم  هحفص 59)مالقا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناهفصا ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  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 18 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727394 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوررب یریگراب  ای  رابنا و  لخاد  رد  ییایمیش  دوک  نت  ینیچ 7000  تراپ  یفافص و  یزودرس ،  نیزوت ،   ، یریگ هسیک  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نویماک

1101001553000017 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
نت 7000 دادعت : 

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

یراذگراب هدش  هتساوخ  کرادم.ددرگ  یراذگراب  تاحفص  همه  اضماورهمزا  سپو  مالعتسا  مرف  حرش  قباطمو  هتفرگ  اناوخ  تنیرپ  یتسویپدانسازا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا راتخم  اهنشیپ  ره  لوبق  ای  در  رد  تکرش  .ددرگ  دیدزاب  لحم  زا   031 هرامش 7811070 -  هب  تیریدم  نیا  یگنهامه  ابداهنشیپ  هئارا  زا  لبق.ددرگ 

8174835118 یتسپ :  دک  مجنپ ،  نابایخ  یوربور  هیریما  یوک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37811070-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37814443-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوررب یوررب یریگراب   یریگراب ایای   وو   رابنا   رابنا لخاد   لخاد ردرد   ییایمیش   ییایمیش دوک   دوک نتنت     70007000 ینیچ   ینیچ تراپ   تراپ وو   یفافص   یفافص یزودرس ،  ،  یزودرس نیزوت ،  ،  نیزوت  ، ، یریگ یریگ هسیک   هسیک تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع
نویماک نویماک

9797

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EMC UNITY XT380 لدم تاعالطا  یزاس  هریخذ  هناماسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001163000016 زاین :  هرامش 

ناتسدرک یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هراگن تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   1PNS2600EU لدم زاس  هریخذ  هاگتسد   smartstor NAS 2 TB زاس هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت دمحا  روپ  سدنهم  یاقآ  سامت  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  یارب  دشاب و  یم  کالم  یتسوپ  تاعالطا  دشاب و  یم  هباشم  قوف  دک  نریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09183730886  . دامرف لصاح 

6616943341 یتسپ :  دک  یدرگناهج ،  یارسنامهم  بنج  ناملاش - هار  هس  - نارادساپ خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33622947-087  ، 33622949-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33622947-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EMC EMC UNITY UNITY XT380XT380 لدم   لدم تاعالطا   تاعالطا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 9898

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد کی  NAS4-BAY D تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ  کرادم  قبط  هاگتسد  ود   NAS HDD 4 TEB

تسا هباشم  دک  ناریا 
1101005897000018 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نارود نازادرپ  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   SEGATE یتراجت مان   NAS BLACK ARMC 440 لدم  TB 4 تیفرظ لانرتسکا  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5154987979 یتسپ :  دک  رهم پ 1234 ،  گرزب  یوک  یوربور  ناسربآ  هار  راهچ  هب  هدیسرن  ماما  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33379142-041  ، 33350801-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350793-041 :: 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

رد5727394 ییایمیش  دوک  نت  ینیچ 7000  تراپ  یفافص و  یزودرس ،  نیزوت ،   ، یریگ هسیک  تایلمع 
نویماک یوررب  یریگراب  ای  رابنا و  لخاد 

هحفص 70) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5727871NVR طبض هاگتسد  یتارباخم - یرون  ربیف  هتسبرادم - هحفص 59)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5728115EMC UNITY XT380 لدم تاعالطا  یزاس  هریخذ  هحفص 70)هناماس  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

دک5728424 ناریا  یتسویپ  کرادم  قبط  هاگتسد  ود   NAS HDD 4 TEB هاگتسد کی  NAS4-BAY D
تسا هباشم 

هحفص 70) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگورین5728119 یراحتنا  دض  دنبهار  بصن  هحفص 53)تخاس و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم قبط   قبط هاگتسد   هاگتسد ودود     NAS HDD 4 TEBNAS HDD 4 TEB هاگتسد   هاگتسد کیکی   NAS4-BAY DNAS4-BAY D ناونع : : ناونع 9999
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم یلملا  نیب  همانیهاوگ  سنسیال و  اب   USB3 ایند و یمسر  یاهنابز  ریاس  یسراف و  نابز  اب  ناریا  بویک  ییامنیس  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلاس یتناراگ 5  اب   QUBEIRAN_XPE
1101005478000045 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
هزاس گنرلگ  ینامتخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   QUBE هدنزاس عجرم   QUBE یتراجت مان   XP D لدم ییامنیس  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات اب  یزادنا  هار  بصن و  هنیزه   - رورس هب  طوبرم  یبناج  تاموزلم  ودربیک  سوام و  ، روتینوم هارمه  هب  نامیلسدجسم  لاله  امنیس  تهج  رورس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک 

6155966569 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  یقرش  سراپنایک خ 13  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3925561-0613  ، 33925582-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33925584-061 :: 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

تازیهجت5727684 هچراپکی  تاطابترا  متسیس  متسیس CS ا( یارجا  ییاجباج و  لمح ،  دیرخ ، 
ییایرد کیفارت  ددرت و  لرتنک  و  ( MRSC زکرم یتارباخم 

هحفص 9) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5728045XP D لدم ییامنیس  هحفص 73)رورس  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

XP DXP D  لدم لدم ییامنیس   ییامنیس رورس   رورس ناونع : : ناونع 100100
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زاف ۱۸/۱۷ متفه -  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 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728034 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /VIBROMETER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم  شرامش  دحاو  رد  دادعت 1 

1101096683000281 زاین :  هرامش 
متفه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIBROMETER هدنزاس عجرم   CP104 لدم راشف  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شرامش دحاو  رد  دادعت 1  دوش .  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم 

07731311463-1469-1458

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

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: YPGMC-63-1400-1002-خ یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/15هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5728561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GD10-P00-17DG-0XH-00 لدم  MFR:SIMTRONICS ودلاسنآ یاهدلوم  زاگ  روسنس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

کیکی لداعم   لداعم شرامش   شرامش دحاو   دحاو ردرد     11 دادعت   دادعت تسویپ   تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم الاک   الاک // دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا // متفه متفه هاگشیالاپ   هاگشیالاپ //VIBROMETERVIBROMETER ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   اضاقت   اضاقت لکلک   زازا     SETSET

10 110 1

GD10 -P00 - 17DG-0XH-00GD10 -P00 - 17DG-0XH-00 لدم   لدم   MFR:S IMTRONICSMFR:S IMTRONICS ودلاسنآ   ودلاسنآ یاهدلوم   یاهدلوم زاگ   زاگ روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دزی قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: YPGMC-81-1401-642-خ یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5728568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نشکناک عون  هجرد  بصن 110  طیحم  یامد  ممیزکام  .دشاب  یم   NO NC روا جنچ  تکاتنک  کی  یاراد  روتارنژ  رلوک  جیکیل  زاسراکشآ  روسنس  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 2   GE Part No: 39-E40220P010 پیاپ جیگ  جنس 1/2  حطس  یدورو 

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

شزرل5727853 لباک   RTD(34 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5728034 حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /VIBROMETER
.دشاب یم  اضاقت  لک  زا   SET کی لداعم  شرامش  دحاو  رد  دادعت 1 

هحفص 73) روسنس  ( روسنس

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

5728189GAS DETECTOR روسنس هحفص 43)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5728561GD10-P00-17DG- لدم  MFR:SIMTRONICS ودلاسنآ یاهدلوم  زاگ  روسنس  دیرخ 
0XH-00

هحفص 73) روسنس  ( روسنس

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

5728568NO NC روا جنچ  تکاتنک  کی  یاراد  روتارنژ  رلوک  جیکیل  زاسراکشآ  روسنس  هحفص 73)نیمات  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

NO NCNO NC  روا روا جنچ   جنچ تکاتنک   تکاتنک کیکی   یاراد   یاراد روتارنژ   روتارنژ رلوک   رلوک جیکیل   جیکیل زاسراکشآ   زاسراکشآ روسنس   روسنس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 103103
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جیلخ یزلف  یندعم و  عیانص  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
سراف

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5727191 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09133846834: سانشراک تسویپ  هنومن  قبط  ددع   20 سنمیز دنرب  یراشف  چیئوس  تیمیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004340000530 زاین :  هرامش 

سراف جیلخ  یزلف  یندعم و  عیانص  هژیو  هقطنم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   XCKJ10559 لدم یا  هلیم  مرها  اب  چیئوس  تیمیل  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  الاک  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7931186478 یتسپ :  دک  سراف ،  جیلخ  هژیو  هقطنم  ییاجر -  دیهش  هلکسا  هداج  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33592201-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33592211-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادابآ یرادرهش  دنامسپ  تیریدم  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 10 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5727688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراشف یراشف چیئوس   چیئوس تیمیل   تیمیل ناونع : : ناونع 104104

وردوخ وردوخ تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 105105
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وردوخ تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094972000041 زاین :  هرامش 

نادابآ یرادرهش  دنامسپ  تیریدم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
روپ یفسوی  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم   DAYMON یتراجت مان  رواخ 808  زنب  تنویماک  تراتسا  یزلف  یساش  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

انر ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  وولو  نویماک  تسار  تمس  لغب  لماک  هنآ  الاک :  مان 
تسد 2 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
یروگنس اضر  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   TZF یتراجت مان   CGCDI تلکیس روتوم   M-8381 کاتنک کی  پمال  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   J6 لدم  FAW هدنشک نویماک  تراتسا  هعطق  دیلک )  ) چیئوس الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
یناشورف ینامز  رومیت  هدننک  هضرع  عجرم   TZF یتراجت مان  رواخ 612 و 608 و 808  زنب  مانید  دربراک   V 12 تاماتفآ الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

ایرآ نیگنس  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان  لدم 3412  یلزید  روتوم  تراتسا  لباک  لاصتا  تسب  هعطق  شوب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
یناشورف ینامز  رومیت  هدننک  هضرع  عجرم   SAM یتراجت مان  رواخ 608  زنب  تراتسا  دربراک  هعطق  هدند  خرچ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

یئولاناد ینامیلس  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   TUR ZEK یتراجت مان  لدم 1975  کام  نویماک  مانید  هعطق  لاغز  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6315774198 یتسپ :  دک  ید ،  راولب 9  یادتبا  هاگتسیا 11  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53267106-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53267106-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5728369 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152801 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بآ چیئوسولف  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/07/05 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یراشف5727191 چیئوس  هحفص 75)تیمیل  چیئوس  ( چیئوس

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

ربیف5727246 هکبش   SFP لوژام هنایار -  هکبش  اتید  چیئوس  یطابترا -  کنیل  یرارقرب  تهج  تازیهجت 
هنایار هیذغت  عبنم  یرون -  ربیف  هکبش  لباک  هکبش -  SFP لوژام یرون - 

هحفص 44) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ناتسرامیب5727494 یا  هنایار  هکبش  هحفص 44)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

وردوخ5727688 هحفص 75)تاعطق  چیئوس  ( چیئوس

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

5727696UPS نف زاف و  لرتنک  هلر  هحفص 34)چیئوسورکیم ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تروپ5727838 هکبش 2   KVM چیئوس - یتعنص هنایار  - هارمه هحفص 34)هنایار  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

بآ5728369 هحفص 75)چیئوسولف  چیئوس  ( چیئوس

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

5728597Rexroth ABZFV-HE5-1X/V-A راشف فالتخا  هحفص 34)چیئوس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

بآبآ چیئوسولف   چیئوسولف ناونع : : ناونع 106106
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5728217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

152330 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
وکسیس هکبش  چوس  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/07/09 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

وکسیس5728217 هکبش  هحفص 79)چوس  چوس  ( چوس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

وکسیس وکسیس هکبش   هکبش چوس   چوس ناونع : : ناونع 107107
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رایرهش یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب تهج  یزکرم  نتنا  متسیس  زاین  دروم  لیاسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091745000075 زاین :  هرامش 

رایرهش یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یدارم نیرسن  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   EV یتراجت مان   CP3000S لدم یتوص  متسیس  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

رایرهش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تهج سانشراک  نفلت  - تسا هدش  همیمض  یتسویپ  کرادم  رد  دیرخ  تساوخرد  تسیل  هجوت  - هدش یراذگ  راب  هنومن  ناونع  هب  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمساق یاقا  09121940426 یگنهامه

3351793131 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  راتسرپ - نابایخ  - یرادا کرهش  رایرهش -  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65250002-021  ، 65228030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

65226741-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتوص یتوص متسیس   متسیس ریاف   ریاف یلپمآ   یلپمآ ناونع : : ناونع 108108

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

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

زا 88 ھحفص 80 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cn9r3udead4ec?user=37505&ntc=5728006
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5728006?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  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 10 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5728080 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دکتاریا  ینویزیولت  دیوردنا  سکاب  یراگنربخ و  توص  طبض  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000187 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   ICD-UX71F/SC E لدم  GB 1 تیفرظ یراگنربخ  ادص  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

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

ایسآ ناراک  تعنص  ایک  هدننک  هضرع  عجرم  ایسآ  ناراک  تعنص  ایک  هدنزاس  عجرم   SNOWA یتراجت مان   SAB-100S لدم سکاب  دیوردنا  دنمشوه  هبعج  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرفعج  یاقآ  لاوس  هنوگره 

09157021200 سامت :  هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  تامدخو  الاک  لاسرا  یاه  هنیزه 
الاک دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: 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

رتمیلیم5727474 داعبا 180*180*80  هشیگ :  هحفص 23)نوفورکیم  نیبرود  ( نیبرود

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

لاتیجید5727488 هدنریگ  یزیمور -  نتنآ  یراوید -  نویزیولت  هحفص 23)هیاپ  نیبرود  ( نیبرود

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

5727865Yealink T33G لدم کنیلای  هکبش  تحت  نفلت  یشوگ  دیرخ  هحفص 44)تساوخرد  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یتوص5728006 متسیس  ریاف  هحفص 79)یلپمآ  توص  ( توص

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

هباشم5728080 دکتاریا  ینویزیولت  دیوردنا  سکاب  یراگنربخ و  توص  هحفص 79)طبض  توص  ( توص

هباشم هباشم دکتاریا   دکتاریا ینویزیولت   ینویزیولت دیوردنا   دیوردنا سکاب   سکاب وو   یراگنربخ   یراگنربخ توص   توص طبض   طبض ناونع : : ناونع 109109

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زربلا سیدارف  یزرو  هداد  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/06تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تاعاس  رد  یلا  زا 1401/7/6  تفایرد   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5727239 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زادرپدوخ چنیا  یاهروتینام 12.1  یسمل  هحفص  ددع  دیرخ 200  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهعب  یهگآ  راشتنا  تبث و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زربلا سیدارف  یزرو  هداد  تکرش  هناخریبد  کالپ 27  هداز  لیلخ  دیهش  نابایخ  کنو -  نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  یناشن   :: سردآ سردآ

85914030 - 85912822 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قفاب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5727687 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زادرپدوخ زادرپدوخ چنیا   چنیا   12 .112 .1 یاهروتینام   یاهروتینام یسمل   یسمل هحفص   هحفص ددع   ددع   2 00200 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1101 10

رتویپماک رتویپماک سیک   سیک ددع   ددع   55 ناونع : : ناونع 11 11 1 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هحفص ددع  روتینام و 5  ددع  دشاب و 3  هتشاد  تقباطم  یتسویپ  لیاف  قبط  سیک  لخاد  تاعطق  هک  رتویپماک  سیک  ددع   5 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتنیرپ ددع  کی  سومو و  دیلک 

1101093628000002 زاین :  هرامش 
قفاب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
سیدرپ هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GK-501 لدم یسراف  یسیلگنا و  فورح  ایدم و  یتلوم  یاهدیلک  یاراد  میس  اب  هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 

زبس هرایس  تعنص 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   GM-400 لدم  USB میس اب  سوام  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  یج  لا  یتراجت  مان   mk 400 لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
دارآ هکبش  ناماگشیپ  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   dn 402 لدم هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

قفاب رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دریگیم ماجنا   It دحاو دات  زا  دعب  تخادرپ  دشاب و  یتسویپ  لیاف  قبط  مالقا  هیلک  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهعرب  دصقم  ات  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8971618545 یتسپ :  دک  قفاب ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  یقفاب  یشحو  نابایخ  قفاب  قفاب ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32420060-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32420060-035 :: 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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فیرش سدق  یصصخت  کینیلک  یلپ   :: 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   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5727970 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربتعم یتناراگ  اب  هاگتسد  دادعت 4  هب   VGA و HDMI تروپ یاراد  چنیا  یناریا 24  ید  یا  لا  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094494000005 زاین :  هرامش 

فیرش سدق  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/13 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   . ربتعم یتناراگ  اب  هاگتسد  دادعت 4  هب   VGA و HDMI تروپ یاراد  چنیا  یناریا 24  ید  یا  لا  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هیارا  هزور .  هیوست 20 

1643999311 یتسپ :  دک  فیرش ،  سدق  کینیلک  هیدیحو  نالبس و  نیب  دنوامد  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77841853-021  ، 77252078-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77817040-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربتعم ربتعم یتناراگ   یتناراگ اباب   هاگتسد   هاگتسد   44 دادعت   دادعت هبهب     VGAVGA  وو   HDMIHDMI تروپ   تروپ یاراد   یاراد چنیا   چنیا یناریا  2424   یناریا یدید   یایا   لالا   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 1121 12

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  روما   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728529 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cpu5400 - ram4 -power green -main h310 - hdd 1 لدم دروبیکو  چنیا   19 گنوسماسروتینام ابرتویپماک  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
western

1201004274000903 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

cpu5400 - ram4 -power green -main h310 - hdd 1 western لدم دروبیکو  چنیا   19 گنوسماسروتینام ابرتویپماک  سیک  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/07/15 زاین :  خیرات 

رهش مئاق  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا جراخ  تاداهنشیپ  هب  .دوب 3 –  دهاوخ  سنج  لوصو  زا  دعب  هام  هس  هجو  زیراو  .دشاب 2- یم  هدنشورف  هدهعب  هرادا  رابنا  ات...و  یربراب  هنیزه  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب تیفیک  یاراد  سانجا   - 4 .دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  ناردنزام  ناتسا 

 : یتسپ دک  اهنادنز ،  لک  هرادا  مود  تسب  نب  یناسحا  دیهش  هچوک  یکدور  نابایخ  یناردنزام  ریما  نابایخ  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4816714357

32045805-011  ، 33392340-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33392340-011 :: 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

زادرپدوخ5727239 چنیا  یاهروتینام 12.1  یسمل  هحفص  ددع  هحفص 82)دیرخ 200  روتینام  ( روتینام

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

تازیهجت5727684 هچراپکی  تاطابترا  متسیس  متسیس CS ا( یارجا  ییاجباج و  لمح ،  دیرخ ، 
ییایرد کیفارت  ددرت و  لرتنک  و  ( MRSC زکرم یتارباخم 

هحفص 9) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رتویپماک5727687 سیک  ددع  هحفص 82)5  روتینام  ( روتینام

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

اب5727970 هاگتسد  دادعت 4  هب   VGA و HDMI تروپ یاراد  چنیا  یناریا 24  ید  یا  لا  روتینام 
ربتعم یتناراگ 

هحفص 82) روتینام  ( روتینام

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

دروبیکو5728529 چنیا   19 گنوسماسروتینام ابرتویپماک  هحفص 82)سیک  روتینام  ( روتینام

دروبیکو دروبیکو چنیا   چنیا   1919 گنوسماسروتینام گنوسماسروتینام ابرتویپماک   ابرتویپماک سیک   سیک ناونع : : ناونع 113113

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   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

هتسبرادم5727301 نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 23)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ولیس5727454 یتراظن  نیبرود  هاگتسد  دادعت 35  بصن  هحفص 53)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

دادرارق5727637 یط  بصن  هیهت و  تسویپ -  حرشب  هتسبرادم  نیبرود  هحفص 59)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5727810 نیبرود  هحفص 59)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5727871NVR طبض هاگتسد  یتارباخم - یرون  ربیف  هتسبرادم - هحفص 59)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادا5728380 ناملبم  یشک و  هدرن  هتسبرادم ،  نیبرود  یدادعت  هحفص 23)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا هراق  تالف  تفن   :: 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   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5728406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ردرد تکرش   تکرش دوشیمن ! ! دوشیمن تدوع   تدوع یبلقت   یبلقت یالاک   یالاک وو   لرتنک   لرتنک رازفا   رازفا مرن   مرن طسوت   طسوت گنیریب   گنیریب تلاصا   تلاصا هجوت ! ! هجوت .دشابیم   .دشابیم یجنرب   یجنرب هسفق   هسفق عون   عون زازا   اهگنیریب   اهگنیریب ناونع : : ناونع
.دشابیم .دشابیم تفن   تفن یلم   یلم تکرش   تکرش   AVLAVL صتخم   صتخم هصقانم   هصقانم

1141 14
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رد تکرش  دوشیمن ! تدوع  یبلقت  یالاک  لرتنک و  رازفا  مرن  طسوت  گنیریب  تلاصا  هجوت ! .دشابیم  یجنرب  هسفق  عون  زا  اهگنیریب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم تفن  یلم  تکرش   AVL صتخم هصقانم 

1101093631003029 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماگرف نارهت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   SILL یتراجت مان  یتعنص  تالآ  رازبا  دربراک  لدم 6217  یزلف  گنیربلب  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/13 زاین :  خیرات 
نار یب  یس  یللملا  نیب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   ROLLER BEARING یتراجت مان   NU 216 ECM لدم هلاقن  راون  یدالوف  گنیربلور  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/07/13 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SKF هدنزاس عجرم   SKF یتراجت مان  یتعنص  ژویفیرتناس  پمپ  دربراک   NU305 ECP/C3 17-62-25 گنیربلور الاک :  مان 
ماس راک  بسک و  ناشیدناون  هدننک 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/13 زاین :  خیرات 

عجرم شیرتا  هدنزاس  روشک   SKF هدنزاس عجرم   SKF یتراجت مان   GA 22-125 لدم تاسیسات  زاساوه  دربراک   BECBP 7312 یا هیواز  سامت  گنیربلب  الاک :  مان 
راود تعنص  نیمات  ایرآ  هدننک  هضرع 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/13 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  هراق  تالف  تفن  تکرش  رابنا  زاریش  رد  الاک  لیوحت  لحم  هب  هجوت  اب  الاک  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیمن تدوع  هدنشورف  هب  الاک  تلاصا  مدع  تلع  هب  الک  دأت  مدع  تروص  رد  .دشاب  یم  الاک  تلاصا  دات  لیوحت و  زا  سپ  هام  ود  یلا  کی  تخادرپ 

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

32302694-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگشیامزآ5727493  CIS یهد و تبون  هحفص 24)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5727506ABB Drive Studio رازفا هحفص 24)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یماظتنا5727527 رازفا  مرن  هحفص 5)دیلوت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادرهش5727536 هعومجم  یبناج  تازیهجت  هنایار و  رازفا  مرن  هکبش ،  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 5)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسب5727745 رادم  یاهنیبرود   ( لاس هس  تدم  هب  ینابیتشپ (  یزادنا و  هار  بصن ،  ارجا ،  دیرخ ، 
نامتخاس

هحفص 59) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ینابیتشپ5727813 یزادنا و  هار  بصن و  هارمهب  SIEM یتینما لیلحت  گال و  عیمجت  رازفا  هحفص 24)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

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

سوریو5728002 یتنآ  هلاسکی  سنسیال  هحفص 24)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تساوخرد5728074 قباطم  یریذپ و ....  بیسآ  تست  تینما ، زیلانآ  هحفص 24)یبایزرا و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاه5728162 نامتخاس  کالما و  تیریدم  رازفا  مرن  یزادنا  هار  شزومآ و  سنسیال ، لاقتنا  شورف و 
یرادا

هحفص 24) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کینورتکلا5728211 یاه  سیورس  بو  یرازفا ، مرن  یاه  هناماس  هعسوت  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 5)هصقانم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یالاک5728406 لرتنک و  رازفا  مرن  طسوت  گنیریب  تلاصا  هجوت ! .دشابیم  یجنرب  هسفق  عون  زا  اهگنیریب 
.دشابیم تفن  یلم  تکرش   AVL صتخم هصقانم  رد  تکرش  دوشیمن ! تدوع  یبلقت 

هحفص 86) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

یقوقح5728534 یاهمرف  اهدادرارق و  تیریدم  هناماس  یربهار  یرادهگن و  ینابیتشپ ،  تامدخ  نیملت 
هپس کناب 

هحفص 24) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کینورتکلا5728537 یاه  سیورس  بو  یرازفا ، مرن  یاه  هناماس  هحفص 5)هعسوت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریوصت5727297 شیاپ  متسیس  حرط  یا  هلحرم  ود  یمومع  هحفص 20)هصقانم  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت
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