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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 12  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 14

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

140 1140 1 نابآ   نابآ   11 هبنشکی   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   149,470هکس , 000149,470 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   89,34089,340مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   141هکس ,490 , 000141 ,490 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس209,400209,400رالد سیئوس کنارف   330کنارف ,200330 ,200

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 81هکس ,300 , 00081 ,300 , اداناک000 اداناک رالد   241رالد , 000241 , ناتسبرع000 ناتسبرع لایر   87,41087,410لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 51هکس ,400 , 00051 ,400 , وروی000 ژورن323,750323,750وروی ژورن نورک   31نورک ,40031 ,400

رایع رایع   1818 یالط   13,506یالط , 00013,506 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   371دنوپ ,400371 نپاژ400, نپاژ نینی   دصکی   223,290223,290دصکی

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
((3535))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8080))

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

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

زا 95 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 9  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 0  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 17  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 28

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 40

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 40

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 44

( یهگآ دادعت 14  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 46

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

( 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 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

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

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

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

( 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  • --

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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( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

( 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 23  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

( 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 10  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 9  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( یهگآ دادعت 6  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 85

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( یهگآ دادعت 5  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 87

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( یهگآ دادعت 8  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

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

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

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

نارگراک هافر  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ  ات  یهگآ  نیا  راشتنا  زا   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5840303 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/08/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تراپ درایلیم  دادعت 16  هب  کمایپ  لاسرا  تفایرد و  سیورس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هجو تروص  هب  لایر  هدرپس 208.000.000.000  سیدرپ -  هبعش  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  یراج  باسح  هب  زیراو  لایر  یکناب 200.000  شیف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یکناب  همان  تنامض  ای  دقن 

هقبط نارگراک ، هافر  کناب  نامتخاس  کالپ 152 ، سراپ ، ناتسرامیب  یوربور  زرواشک ، راولب  نارهت ، : سردآ هب  کناب ، تاکرادت  هرادا  هب  یرادا  تاعاس  هعجارم   :: سردآ سردآ
تاصقانم یسانشراک  هورگ  مجنپ ،

کی یفنم  هقبط  کالپ 2584 ، کنو ، نادیم  زا  رت  ناپ  جع ،) ) رصعیلو نابایخ  نارهت ، رد  عقاو  کناب  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب 

:: 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

نیذآ مهس  یرازگراک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840327 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(CRM  ) نایرتشم اب  طابترا  تیریدم  نایرتشم و  هاگشاب  یاهرازفا  مرن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 2303 ناگدنشخب ، تسب  نب  بنج  ریناوت ، هب  هدیسرن  رصعیلو ، نابایخ  : سردآ هب  هصقانم  طیارش  دانسا و  تفایرد   :: سردآ سردآ
هقبط کالپ 26 ، دنورهش ، هاگشورف  بنج  مهد ، نابایخ  هب  هدیسرن  یلامش ،) تفن   ) قدصم نابایخ  رفظ )  ) یدرگتسد دیحو  نابایخ  یتعیرش ، نابایخ  نارهت ، : سردآ

دحاو 43 ، 4

یلخاد 110  88666401 - 4 :: 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

تراپ تراپ درایلیم   درایلیم   1616 دادعت   دادعت هبهب   کمایپ   کمایپ لاسرا   لاسرا وو   تفایرد   تفایرد سیورس   سیورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

(( CRMCRM  ) ) نایرتشم نایرتشم اباب   طابترا   طابترا تیریدم   تیریدم وو   نایرتشم   نایرتشم هاگشاب   هاگشاب یاهرازفا   یاهرازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش جنپ  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تراپ درایلیم  دادعت 16  هب  کمایپ  لاسرا  تفایرد و  سیورس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   200/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  208/000/000/000 نیمضت : 

یسانشراک هورگ  مجنپ ، هقبط  نارگراک ، هافر  کناب  نامتخاس  کالپ 152 ، سراپ  ناتسرامیب  یورایور  ترواشک ، راولب  نارهت ،  :: 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

ناردنزام ناتسا  کالما  دانسا و  تبث  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا -  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/7/30  دانسا  تفایرد   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هناسر رصع   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840687 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/08/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  زکرم  زج  هب  ناردنزام  ناتسا  یتبث  یاهدحاو  یتبث  یاه  هدنورپ  یکینورتکلا  ویشرآ  متسیس  داجیا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 34.936.800.000 

اه تکرش  یکناب -  همان  تنامض  ای  یزکرم  یلم  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  دقن  هجو  زیراو  لایر  هدرپس 1.750.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب تاعالطا  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  هبتر 4  کیتامروفنا و  یاروش  زا  ینابیتشپ  دیرگ و  یاراد  لقادح  یتسیاب 

لوا  هقبط  لک  هناخریبد  لیوحت   :: سردآ سردآ
نارادساپ راولب  یراس  امرفراک  یناشن  هرادا  سردآ 

01133356842 - 01133362301 :: 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

تراپ تراپ درایلیم   درایلیم   1616 دادعت   دادعت هبهب   کمایپ   کمایپ لاسرا   لاسرا وو   تفایرد   تفایرد سیورس   سیورس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

یتبث یتبث یاهدحاو   یاهدحاو یتبث   یتبث یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ یکینورتکلا   یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ متسیس   متسیس داجیا   داجیا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 95 ھحفص 6 
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  هداس  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ج آ م م / 1401/0021 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش تیاغل  خیرات 1401/08/01  تعاس 8   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ عولط   :: عبنم زورعبنم  9 تعاس نیمضت  داهنشیپ  تعاس 9   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هبنشکی 1401/08/22

5840803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  تارادا  یخسن  تاعالطا  دانسا و  نکسا  یربهار و  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 17/959/000/000  غلبم 

لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 897/950/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیتامروفنا  هبتر  لقادح 4 

لایر دانسا 600/000  دیرخ  غلبم 

اهدادرارق یقوقح و  روما  قاتا 303 - نامتخاس 300  یتعنص -  هطوحم  هیدیما -  ناتسزوخ -   :: سردآ سردآ

06152627701 :: نفلت :: www.nisoc.ir www.shana.ir http:/iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001016000069 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841552 :: هرازه هرازه :: 1401/08/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم  رد  تکرش  طیارش  یهگآ و  رد  جردنم  تاصخشم  اب  شتآ  هراوید  ددع  دیرخ 3  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یروانف تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   860,000,000 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1401/11/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 12 داهج  نادیم  نارهت   ، 1431663651 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

تارادا تارادا یخسن   یخسن تاعالطا   تاعالطا وو   دانسا   دانسا نکسا   نکسا وو   یربهار   یربهار تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 55

شتآ شتآ هراوید   هراوید ددع   ددع دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 95 ھحفص 7 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرمود  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840458 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دودح دروآرب   - هام تدم 21  رد  نیچراپ  هوکربا -  لصاف  دح  هطوبرم  تاباعشنا  یرسارس و  متشه  هلول  طخ  یاداکسا  تارباخم و  هکبش  ثادحا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تصش و ودصشش  رازه و  تشه  هاجنپ و  دصهن و  نویلیم و  کی  لایر و  رازه  هاجنپ  ودصتفه  نویلیم و  هن  دون و  دصراهچ و  درایلیم و  تشه  داتشهودصناپ و 

وروی ود 

دصهن و رازه و  هس  یس و  دصشش و  نویلیم و  کی  داتشه و  دصیس و  درایلیم و  تشه  تسیب و  نیمضت  تاطابترا -  هتشر  رد  ربتعم  کی  هیاپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راهچ داتشه و 

هرامش 200 حتفم  هارراهچ  یناقلاط ، نابایخ  نارهت ، سردآ  هب  ناریا  زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.ir nigceng.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

نایوگدنت دیهش  یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اب ماوت  یا  هلحرم  کی  مود  تبون  یمومع  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   تبون
یفیک یبایزرا 

1401/08/01 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/661 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 12  ات  خرومز 1401/7/30  ا   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم تعاس 12  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840831 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10:30   - 1401/08/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 - هام ارجا 12  تدم  - PET2 دحا یواتلد و  لرتنک  متسیس  ءاقترا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یکناب ربتعم  همان  تنامض  ای  یزیراو  شیف  تروص  هب  لایر   3/000/000/000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ینابیتشپ  یرادا و  تیاس  یداصتقا ، هژیو  هقطنم  هر ،)  ) ینیمخ ماما  ردنب   :: سردآ سردآ
تالماعم  نویسیمک  یداهنشیپ : تاکاپ  لیوحت  - 

تالماعم نویسیمک  ییاشگزاب :

061521 - 72782 :: نفلت :: https://tender.stpc.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

هطوبرم هطوبرم تاباعشنا   تاباعشنا وو   یرسارس   یرسارس متشه   متشه هلول   هلول طخطخ   یاداکسا   یاداکسا وو   تارباخم   تارباخم هکبش   هکبش ثادحا   ثادحا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 77

PET2PET2 دحا   دحا وو   یواتلد   یواتلد لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس ءاقترا   ءاقترا ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 95 ھحفص 8 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  ینف  یفیک و  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگا  راشتنا  خیرات  زا  سپ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایرد  :: عبنم ناوخارفعبنم دانسا  تفایرد  تلهم  مامتا  زا  سپ  زور  لقادح 14   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840737 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاکرادت هناماس  قیرط  زا  ار  یحاون  قیرح  نالعا  متسیس  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  دیدجت  یرازگرب  تهج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  لیذ  حرش  هب  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  تلود  یکینورتکلا 

ناگزمره ناتسا  زاگ  یحاون  قیرح  نالعا  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ،  حلاصم ،  هیهت  هصقانم : عوضوم 
یمیوقت زور   365: دادرارق تدم 

یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا  تازیهجت و  تاسیسات و  هبتر 5   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  رتفد  ناگزمره -  ناتسا  زاگ  تکرش  رجف -  کرهش  زاگ -  راولب  سابعردنب   :: سردآ سردآ

07632197236 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14010717 - 01 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش نیا  رشن  خیرات  زا  تعاس 17 -   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840262 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها یتارباخم  زکرم  هکبش -  تاطابترا  یاه  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تامدخ  یارجا  تازیهجت و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 - تکرش کناب  تسپ  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  باسح  هب  دقن  هجو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 33.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  جرد  هنیزه 

:: سردآ سردآ

نیمات هریجنز  دحاو   81717806 - 09125052634 :: نفلت :: tenders.nak-mci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Nadia.norouzi@nak-mci.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا زاگ   زاگ یحاون   یحاون قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   تست   تست بصن ،  ،  بصن حلاصم ،  ،  حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 99

یتارباخم یتارباخم زکرم   زکرم هکبش -  -  هکبش تاطابترا   تاطابترا یاه   یاه هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 95 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/136
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/apjsq95g8n6uq?user=37505&ntc=5840737
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mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01-14010727 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 17هرامش  - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 single mode os2 یرون ربیف  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 800.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

81718555 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: m.alhouei@nak-mci.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  تسپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

هدش دیدجت  یا  هلحرم  ود  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش هبنشراهچ  زور  تعاس 19  تیاس  زا   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم خیراتعبنم هبنشکی  زور  تعاس 17   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840472 :: هرازه هرازه خیراتدکدک   هبنشود  زور  تعاس 8   - 1401/08/16 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت ناتسا  ییویدار  هکبش  نابیتشپ و  یلصا و  هداد  زکارم  ینابیتشپ  تامدخ  روما  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

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

نابایخ نارهت ، : سردآ هی  : فلا یاه  تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا   :: سردآ سردآ
هناخریبدت موس ، هقبط  تسپ ، یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  تاعالطا ، یروانف  تاطابترا و  ترازو  هعومجم  هرامش 21  یدورو  نادنخدیس ، لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش ،

تالماعم نویسیمک 

سامت 02141934 زکرم  ولخیش و  هرق  یاقآ   09122573136 :: 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

single mode os2s ingle mode os2 یرون   یرون ربیف   ربیف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

ناتسا ناتسا ییویدار   ییویدار هکبش   هکبش وو   نابیتشپ   نابیتشپ وو   یلصا   یلصا هداد   هداد زکارم   زکارم ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1212

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

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

زا 95 ھحفص 10 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2z8qf4av3ll6q?user=37505&ntc=5840289
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5840289?code=37505
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https://www.hezarehinfo.net


هیردیح تبرت  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش نیا  راشتنا  خیرات  زا  زور  تدم 5  فرظ   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات ات  رثکادح 

ناسارخ  :: عبنم خیراتعبنم ات  رثکادح  زور  تدم 14  فرظ  رثکادح   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نکدک یاه  رهش  هیردیح و  تبرت  ییایفارغج  هزوح  رد  یدزم  نامز  یدزمراک و  بلاق  رد  یناسنا  یورین  تامدخ  ینابیتشپ و  تایلمع  هژورپ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوخ  ششوپ  تحت  یاهاتسور  هیلک  گنس و  طابر  گیاب و  - 

دادعت 1 هیردیح  تبرت  تاقافتا  یچ  نفلت  تامدخ 

نتشاد طبترم -  هتشر  رد  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، لک  هرادا  زا  ربتعم  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد  لایر -  نیمضت 1.746.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - یعامتجا هافر  راک و  نواعت ، لک  هرادا  زا  ربتعم  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ 

لباقم شیاسآ  نابایخ  ینامیلس -  دیهش  نابایخ  : یناشن هب  هیردیح  تبرت  بالضاف  بآ و  تکرش  یاهدادرارق  رتفد  هب  یفیک  یبایزرا  قاروا  تفایرد   :: سردآ سردآ
شیاسآ 1

( طخ  5  ) 05152246001 :: نفلت :: http://iets.mporg.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

نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 11 - 35/17 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مدرم داصتقا   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلحرم رد 4  رثکادح  تراپ و  هب  تراپ  تروص  هب  تسپ و ..  لک  میسقت ، هبعج  یجوز ، لوژام 25  لماش  لباک  هکبش  تازیهجت  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: tci.ir kerman.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: Tadarokat.Ker@tci.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدزم یدزم نامز   نامز وو   یدزمراک   یدزمراک بلاق   بلاق ردرد   یناسنا   یناسنا یورین   یورین تامدخ   تامدخ وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تایلمع   تایلمع هژورپ   هژورپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1313

تسپ تسپ لکلک   میسقت ، ، میسقت هبعج   هبعج یجوز ، ، یجوز   2525 لوژام   لوژام لماش   لماش لباک   لباک هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

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

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

زا 95 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/d6tvn7smxtz7e?user=37505&ntc=5840492
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نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  هداس  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ت 99/0006/م ک یهگآ یهگآ هرامش   تفایرد 1401/09/12هرامش تلهم   15/30 تعاس  - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/09/17 تعاسات 15/30 

نوراک رصع   :: عبنم یلامعبنم ینف و  داهنشی  تعاس 15/30   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
1401/09/27

5840847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویسادنوف لماک  یارجا  هارمه  هب  هطوبرم  تازیهجت  ریاس  نیگنس و  عون  اتسیادوخ  یرتم  هیاپ 80  راهچ  یتارباخم  لکد  بصن  دیرخ و  یحارط ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
صاخ ) یماهس   ) نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یروصنم  یرادرب  هرهب  دحاو  تارباخم  هاگتسیا  تهج 

لایر دروارب 39/640/000/000 غلبم 

لایر  نیمضت 1/982/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاطابترا  هتشر   5

لایر دانسا 2/380/000  دیرخ 

اهدادرارق یقوقح و  روما  فکمه  هقبط  هرامش 2  نامتخاس  نوراک -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک  یتعنص  هیحان  زاوها   :: سردآ سردآ

34177657 :: نفلت :: Www.setadiran.ir- http://iets.mporg.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

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

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01-14010727 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 00:00هرامش  - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tenders.nak-mci.ir :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SINGLE MODE OS2 یرون ربیف  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  دانسا 2.000.000  شورف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر همان 800.000.000  تنامض 

:: سردآ سردآ

81718555 :: 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

هطوبرم هطوبرم تازیهجت   تازیهجت ریاس   ریاس وو   نیگنس   نیگنس عون   عون اتسیادوخ   اتسیادوخ یرتم   یرتم   8080 هیاپ   هیاپ راهچ   راهچ یتارباخم   یتارباخم لکد   لکد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 1515

SINGLE MODE OS2SINGLE MODE OS2 یرون   یرون ربیف   ربیف دیرخ   دیرخ 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 :

زا 95 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/88vepughqr2m5?user=37505&ntc=5840847
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5840847?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xnm9f4ch33zxr?user=37505&ntc=5841480
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5841480?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

لوا تبون  هداس  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ت 99/0006/م ک یهگآ یهگآ هرامش   تدم 10هرامش فرظ  رثکادح  یفیک : یبایزرا  تفایرد   - 1401/09/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
 - خروم 1401/08/14 تعاس 15:30  ات  رثکادح  مود  تبون  راشتنا  زا  سپ  زور 

خروم تعاس 15:30  ات  خروم 1401/09/12  زا  دانسا : تفایرد 

shana.ir :: عبنم تعاسعبنم ات  رثکادح  یفیک : یبایزرا  هئارا   - 1401/09/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 15:30  یلام : ینف و  داهنشیپ  هئارا  خروم 1401/08/29 -   15/30

5841495 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 13  سار  ینف  داهنشیپ  شیاشگ   - 1401/09/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نویسادنوف لماک  یارجا  هارمه  هب  هطوبرم  تازیهجت  ریاس  نیگنس و  عون  اتسیادوخ  یرتم  هیاپ 80  راهچ  یتارباخم  لکد  بصن  دیرخ و  یحارط ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
صاخ ) یماهس   ) نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یروصنم  یرادرب  هرهب  دحاو  تارباخم  هاگتسیا  تهج 

لایر دروارب 39/640/000/000 غلبم 

لایر  نیمضت 1/982/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاطابترا  هتشر   5

لایر  دانسا 2/380/000  دیرخ 
.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک 

اهدادرارق  یقوقح و  روما  فکمه  هقبط  هرامش 2  نامتخاس  نوراک -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک  یتعنص  هیحان  زاوها   :: سردآ سردآ
ج)  ) ورهار یاهتنا  فکمه ، هقبط  نوراک ، زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یرادا  دیدج  نامتخاس  نوراک ، یتعنص  هیحان  زاوها ، رد  تاصقانم  نویسیمک  رتفد  لاسرا :

34177657 :: نفلت :: Www.setadiran.ir- http://sajar.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http://iets.mporg.ir

:: 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 زاگ  هعسوت  یسدنهم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/11هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیچراپ هوکربا - لصافدح  هطوبرم  تاباعشنا  یرسارس و  متشه  هلول  طخ  یاداکسا  تارباخم و  هکبش  ثادحا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  588/499/750/000 دروارب :

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش 200 حتفم  هار  راهچ  یناقلاط -  نابایخ  نارهت -   :: سردآ سردآ

81316318 :: نفلت :: www.setadiran.ir- www.nigceng.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

هطوبرم هطوبرم تازیهجت   تازیهجت ریاس   ریاس وو   نیگنس   نیگنس عون   عون اتسیادوخ   اتسیادوخ یرتم   یرتم   8080 هیاپ   هیاپ راهچ   راهچ یتارباخم   یتارباخم لکد   لکد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 1717

یاداکسا یاداکسا وو   تارباخم   تارباخم هکبش   هکبش ثادحا   ثادحا هژورپ   هژورپ 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 :

زا 95 ھحفص 13 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/10 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
8/8/1401

5841503 :: هرازه هرازه خروم 9/8/1401دکدک   هبنشود  زور  حبص  تعاس 10   - 1401/08/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها برغ  نیبرود  هطقن  یرون 35  ربیف  حرط  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

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

یا هلحرمود  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

401/9 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tci.ir :: عبنم خرومعبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841505 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/08/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها قرش  نیبرود  هطقن  یرون 35  ربیف  حرط  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هطوبرم5840458 تاباعشنا  یرسارس و  متشه  هلول  طخ  یاداکسا  تارباخم و  هکبش  ثادحا  هحفص 8)هژورپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرون یرون ربیف   ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1919

نیبرود نیبرود هطقن   هطقن   3535 یرون   یرون ربیف   ربیف حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2020

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

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش هبنشراهچ 1401/08/04  زور  زا   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زورما  :: عبنم تعاسات 15عبنم  - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840144 :: هرازه هرازه 9دکدک   تعاس  - 1401/08/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ریذپ بیسا  ناربراک  هژیو  یکیزیف  یزاس  نمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  نیمضت 690/000/000  لایر  دروارب 13/761/498/000  غلبم 

هراکنابش یهار  نیب  هناخزامن  ثادحا 
لایر نیمضت 1/010/000/000  لایر  دروارب 20568/214/951  غلبم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

3-07733331281 :: نفلت :: Www.setadiran.ir- http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/07 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/8/1هرامش تعاس 8  زا  دانسا  تفایرد   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 17 یلا 

مدرم داصتقا   :: عبنم تعاس 17عبنم  - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840661 :: هرازه هرازه تعاس 7:30دکدک    - 1401/08/19 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کتم  هاچ  روحم  مرگ  تلافسآ  شکور  یزاسهب و  - 

نیرز دابآ  یجاح  روحم  تلافسآ  شکور  یرادهگن و  یزاسهب ، - 
( تفر دناب   ) قمروس هوکربا -  ریشهد -  تفت -  دزی  روحم  یتظافح  تلافسآ  شکور  یریگ و  هکل  - 

هوکشر یهار  هس  هثداحرپ  هطقن  حالصا  - 
یهگآ لصا  رد  جردنم  لماک  نتم  - .. 

ینمیا و تشادهب ، تیریدم  متسیس   ) HSE یهاوگ یزیر و  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  هاگدورف  دناب  هار و  هتشر  رد  تیحالص  یهاوگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت ، ترازو  زا  تسیز ) طیحم 

لک هرادا  تاسلج  نلاس  ییاشگزاب   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناخزامن هناخزامن ثادحا   ثادحا ریذپ - - ریذپ بیسا   بیسا ناربراک   ناربراک هژیو   هژیو یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا ناونع : : ناونع 2 12 1

روحم روحم تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یرادهگن   یرادهگن یزاسهب ، ، یزاسهب روحم - - روحم مرگ   مرگ تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   یزاسهب   یزاسهب یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2222

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 " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

لگدیب نارآ و  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مراهج هلحرم  لوا -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

داصتقا ناهج   :: عبنم راشتناعبنم خیرات  زا  سپ  مهدزاود  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یهگآ نیا  مود  تبون 

5840768 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
شترا راولب  لوا  زاف  روپ و  مساق  نادیهش  راولب  تلافسآ  همادا  - 

لگدیب نارآ و  کی  هیحان  هدودحم  رد  رهش  حطس  رباعم  شرف  کولب  یارجا  دیرخ و  - 
 ... دابآ و بویا  ناتسلگ ، ناسیدرپ ، یاه  کرهش  رباعم  یزاسریز  تهج  یزاسهار  تالآ  نیشام  نیمأت  - 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  و ... 

یکناب و همان  تنامض  اب  هنازخ  دانسا  ای  دقن  تروص  هب  دشابن  رتمک  دروارب  لک  غلبم  دصرد  جنپ  زا  هک  اه  هژورپ  زا  کی  ره  تهج  یا  هدرپس  نداد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  ... 

اهدادرارق  نامیپ و  روما  دحاو  تفایرد :  :: سردآ سردآ
یرادرهش تسارح  رتفد  هب  یداهنشیپ  تاکاپ  لیوحت  دانسا : لوبق 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزاسریز یزاسریز تهج   تهج یزاسهار   یزاسهار تالآ   تالآ نیشام   نیشام نیمأت   نیمأت رهش -  -  رهش حطس   حطس رباعم   رباعم شرف   شرف کولب   کولب یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ راولب -  -  راولب تلافسآ   تلافسآ همادا   همادا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
رباعم رباعم

2323

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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نیوزق ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 22/1401/ش یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 15  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم میلستعبنم خروم 1401/08/18 - تعاس 15  ات  داهنشیپ  میلست   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/08/19 تعاس 10  یکیزیف  همانتنامض 

5840515 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک   تاکاپ ج  خروم 1401/08/19 - تعاس 11  فلا و ب  تاکاپ   :: ییاشگزاب ییاشگزاب
خروم 1401/08/26

هام  دادرارق 10  تدم  لایر -  دروآرب 149.945.899.984  نیبرود -  بصن  دیرخ و  نیپساک و  ایل و  ییانشور  هکبش  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تاکرادت هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اه  تکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تیاس رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا   www.setadiran.ir سردآ هب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا 

خیرات 1401/08/01 هناماس : رد  هصقانم  راشتنا  خیرات  .دنزاس  ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و 
 - ورین هبتر 5  لایر - نیمضت 7.500.000.000 

کنوپ تارادا  عمتجم  ریبکریما  راولب  نیوزق  نیوزق  ناتسا  یتعنص  یاهکرهش   :: سردآ سردآ

33692770-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ وو   نیپساک   نیپساک وو   ایل   ایل ییانشور   ییانشور هکبش   هکبش ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 2424

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

یا هلحرم  کی  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

28016/350/1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   حیرشتهرامش حیضوت و  راک و  ماجنا  لحم  زا  دیدزاب   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 15:00 ات  تفایرد  حبص -  تعاس 10:00  خیرات 23/08/1401  رد  دانسا ،

خروم

IOPTC.IR :: عبنم خرومعبنم تعاس 15:00  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841336 :: هرازه هرازه خرومدکدک    9:00 تعاس  - 1401/09/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هنگنز  دیهش  تفن  لاقتنا  زکرم  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یارجا  نامیپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  787/427/064/48 هصقانم :  دروآرب  غلبم 

هنگنز  دیهش  تفن  لاقتنا  زکرم  راک : یارجا  ناکم  لحم و 
زور  266 راک : یارجا  تدم 

یاه دنب  رد  جردنم  یاه  همان  تنامض  زا  یبیکرت  ای  کی  تروصب  لایر  غلبم 389/221/403/2  راک :  عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  عون و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجو نیمضت  .دشاب  یم  ناریزو  مرتحم  تئیه  خروم 22/9/94  هرامش 123402/50659  هب  یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نآ  هدام 4  خ  ح ،   ، چ  ، ج  ، پ ب ، فلا ،
هئارا .دشابیم - یمازلا  تفن  تعنص  تسارح  نامزاس  زا  هیدأت  ندوب  اراد  - .ددرگ زیراو  یزکرم  کناب  ابش 040100004101046871202159 هرامش  هب  تسیابیم  دقن 

هافر راک و  نواعت ، ترازو  زا  ربتعم  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا  - .دشابیم یمازلا  هبتر 5  اب  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  ربتعم  کیتامروفنا  تیحالص  همانیهاوگ 
تفن تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  مان  هب  یزکرم  کناب  هرامش 040100004101046871202159  باسح  هب  لایر  غلبم 300.000  زیراو.دشاب  یم  یمازلا  یعامتجا 

 - ناهفصا هقطنم   – ناریا

اهنامیپ یقوقح و  روما  ناتسزوخ ،  هقطنم  ناریا  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  یلضاف /  دیهش  نابایخ  کشوکمرخ /  زاوها /  لیوحت :  :: سردآ سردآ
متشه  هقبط  کالپ 188 - د - ــ نپس نابایخ  هب  هدیسرن  ینرق - دبهپس  نابایخ  نارهت - شیاشگ :

تسارح ناتسزوخ /  هقطنم  ناریا /  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کشوکمرخ /  زاوها /  دانسا :  حیرشت  حیضوت و  راک و  ماجنا  لحم  زا  دیدزاب 

06132176463 :: نفلت :: www.shana.ir www.setadiran.ir www.ioptc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تفن تفن لاقتنا   لاقتنا زکرم   زکرم کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یارجا   یارجا نامیپ   نامیپ ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک بالضاف  بآ و  یسدنهم  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   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  رواشم  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001095000013 زاین :  هرامش 

یصصخت ردام  روشک   بالضاف  بآ و  یسدنهم   تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هنایلاسدادرارق 1 دادعت : 
1401/08/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ابیکش 89603613 مناخراکرس  یگنهامه  تهج  دوش  یراذگراب  هنایلاس  تمیق  تسویپ  لیاف  قبط  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415615441 یتسپ :  دک  هداز ،  هللادبع  ناردارب  دیهش  زرواشک خ  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

89604614-021  ، 88953321-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88953329-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیمخ ماما  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 09 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی هیوست  .IT دات تروصرد  دیرخ.یتسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت  تاصخشم.سوریو و  یتنآ  هخسن   1300 .هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام

1101090614000983 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

یرازفا مرن  هدنزاس  عجرم  زادرپ  نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1   Corporate هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
زادرپ نما 

ددع 1300 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام کی  هیوست  .IT دات تروصرد  دیرخ.یتسویپ  لیاف  رد  تاحیضوت  تاصخشم.سوریو و  یتنآ  هخسن   1300 .هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192709-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط رواشم   رواشم تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 2626

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ هخسن   هخسن   13001300 ناونع : : ناونع 2727

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراه اب  هارمه  هکبش  رب  ینتبم  تنوم  کر  زاس  هریخذ  رازفا  تخس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یریگ پآ  کب  رازفا  مرن 

1101091574000787 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روشک  QNAP هدنزاس عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   QNAP یتراجت مان   TS-451DEU-2G لدم  TB 40 تیفرظ هکبش  تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
ناویات هدنزاس 

ددع 5 دادعت : 
1401/11/01 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصب ینف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ  افطل  .دشاب  یتسویپ  کرادم  تاصخشم  قباطم  تسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هدش  هتساوخ  کرادم  تسویپ  مدع  تروص  رد.ددرگ  تسویپ  تکرش  نآ  همان  گربرس  رد  هناگادج 

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

32912727-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریگ یریگ پآپآ   کبکب   رازفا   رازفا مرن   مرن هکبش -  -  هکبش تحت   تحت زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 2828

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نواعت هعسوت  کناب  یدربهار  لوحت  دنس  نیودت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001031000222 زاین :  هرامش 

نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
تیریدم هب  طوبرم  یاهرواشم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کرادم یرازگراب  تمیق و  داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن  تسویپ ،  رد  جردنم  تامدخ  حرش  تامازلا و  قیقد  هعلاطم  نمض  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  کناب  هدهع  هب  هدنرب  مالعا  ناگدننک و  تکرش  ینف  یسررب  .دنیامن  مادقا  هناماس  رد  مزال  تادنتسم  و 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032999-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نواعت نواعت هعسوت   هعسوت کناب   کناب یدربهار   یدربهار لوحت   لوحت دنس   دنس نیودت   نیودت ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دیلقا یلاع  شزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس بو  تحت  دزمتسد  قوقح و  رازفا  مرن  هتسب  یناسنا و  عبانم  تیریدم  رازفا  مرن  هتسب  دنمزاین  دیلقا  یلاع  شزومآ  زکرم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  دیراورم  زاس 

1101003910000014 زاین :  هرامش 
دیلقا یلاع  شزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

هنایار یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم شکور  اب  یکیتسالپ  هبعج  بو  تحت  ینیزگراک  متسیس  ریز  یناسنا  عبانم  تیریدم  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
دیراورم زاس  هناماس  یا 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

دیراورم زاس  هناماس  یا  هنایار  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   DVD 1 ییاوقم شکور  اب  یکیتسالپ  هبعج  بو  تحت  دزمتسد  قوقح و  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
دیلقا رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7381943885 یتسپ :  دک  دیلقا ،  یلاع  شزومآ  زکرم  تمالس -  نادیم  - ینیمخ یفطصم  دیهش  نابایخ  دیلقا ، دیلقا ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44534469-071  ، 44534467-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44534056-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاس زاس هناماس   هناماس بوبو   تحت   تحت دزمتسد   دزمتسد وو   قوقح   قوقح رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب وو   یناسنا   یناسنا عبانم   عبانم تیریدم   تیریدم رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 3030

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841054 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاجم هباشم  سنج  طورشم و  داهنشیپ  هئرا  / تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  / تسویپ حرش  هب  ایوگ  نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ تسویپ دیرخ  طیارش  تاصخشم و  / دشابیمن

1101001453000052 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماک یناب  هدننک  هضرع  عجرم  یقلط  باق   CD ایوگ نفلت  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
هتسب 1 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ یراک زور  راهچ  یط  رثکادح  لیوحت  / تسویپ دیرخ  طیارش  زاین و  تاصخشم  / دشاب یم  یبرغ  ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  لیوحت  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( * کلدوعسم  ) یگنهامه 044-31987381 .دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا  / دشاب یتسویپ  روکذم  تاصخشم  ًاقیقد  دیاب 

دک یتسپ 316 ،  قودنص  یبرغ  ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  نویوق  لپ  هب  هدیسرن  رنهاب  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5715895554 یتسپ : 

31987285-044  ، 33440092-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440091-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ایوگ ایوگ نفلت   نفلت متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یژولونکتویب هدکشهوژپ   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841112 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم یمازلا  ددرگ  لاسرا  روتکاف  شیپ  امتح   corporate am هخسن ربراک  یارب 150  هلاسکی  شیوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ینشلگ 09356012087 سدنهم  یگنهامه  دشاب و 

1101092344000103 زاین :  هرامش 
یژولونکتویب هدکشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/04 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یگنهامه دشاب و  یم  یمازلا  ددرگ  لاسرا  روتکاف  شیپ  امتح   corporate am هخسن ربراک  یارب 150  هلاسکی  شیوداپ  سوریو  یتنآ  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینشلگ 09356012087 سدنهم 

3135933151 یتسپ :  دک  یزولونکتویب ،  هاگشهوژپ  یتاقیقحت  تاسسوم  هعومجم  هدیمهف  دیهش  نادیم  جرک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32709652-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32701067-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رال اضر  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  دوش و  اضما  رهم و  روتکاف  شیپ   ) تسویپ تسیل  قبط  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092702000010 زاین :  هرامش 

رال ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

عبرم رتم  1 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

ناتسرال رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  دوش و  اضما  رهم و  روتکاف  شیپ   ) تسویپ تسیل  قبط  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7431813133 یتسپ :  دک  ناضمر ،  یادهش  نابایخ  نامداد  رتکد  راولب  دیدجرهش  ناتسرال  سراف  ناتسرال ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52268757-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52268756-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هلاسکی هلاسکی شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3232

(( ددرگ ددرگ یراذگراب   یراذگراب هناماس   هناماس ردرد   وو   دوش   دوش اضما   اضما وو   رهم   رهم روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ  ) ) تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رورس   رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع 3333

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 " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5841362 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Icewarp رازفا مرن  سنسیال  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  تامدخ  حرش 

1101001120000044 زاین :  هرامش 
ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

96881805-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

IcewarpIcewarp  رازفا رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 3434

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . تسویپ تاصخشمو  تسیل  قبط  یطیحم  زاگ  رگشیاپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092421000219 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زربلا دنمشوه  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم   CROWCON یتراجت مان   T4 لدم لمح  لباق  هزاگ  دنچ  زاگ  زاسراکشآ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناگدنشورف  . دشاب یم  تسویپ  تسیل  دیرخ  کالمو  هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دکناریازاو  دشاب  یم  تسویپ  تاصخشمو  تسیل  قبط  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یضارتعا هنوگچیه  قح  هدنشورفو  ددرگیم  در  هدنشورف  یلام  داهنشیپ  تروصنیا  ریغرددنیامن  زاین  تسویپ  ار  یداهنشیپ  یالاک  لماک  ینف  تاصخشم  یتسیاب 

.درادن

7915996489 یتسپ :  دک  ناتسا ،  زاگ  نامتخاس  - هاگشناد نابایخ  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32197316-076  ، 33675568-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32194097-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یطیحم یطیحم زاگ   زاگ رگشیاپ   رگشیاپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

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

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

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

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

5841015 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SOLO بای ترارح  دود و  یاهروسنس  تست  لماک  تیک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000329 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هناماس ناماگشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   VRC هدنزاس عجرم   Heat Detector لدم الاب  ترارح  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه 
ددع 21 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب تیولوا  یلخاد  هنومن  دوجو  تروص  رد  ددرگ  لاسرا  هناگادج  تروصب  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  یلام  ینف و  داهنشیپ   *** تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشورف هدهعب  لمح  تیلوئسم  هنیزه و  هقطنم  رابنا  ردا  دات  زا  سپ  زور  یلام 45  هیوست  دشاب  یم  لخاد  تخاس 

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

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SOLOSOLO بای   بای ترارح   ترارح وو   دود   دود یاهروسنس   یاهروسنس تست   تست لماک   لماک تیک   تیک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مولع هاگشناد  هب  هتسباو  رمشاک  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دهشم یکشزپ 

یوضر 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   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841364 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رمشاک  ناتسرهش  لضفلاوبا ع  ترضح  ناتسرامیب  نامیاز  کولب  زاین  دروم  یقرب  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091343000073 زاین :  هرامش 

رمشاک ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
یراگتسر دیما  هدننک  هضرع  عجرم  سکتیز  یتراجت  مان   ZX 1800 N لدم قیرح  مالعا  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

رمشاک رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت و زا  سپ  زور  رثکادح 45  باسح  هیوست  دشاب -  یم  الاک  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  - تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا  - تسا هباشم  اهدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نابغاب 09151364607 یاقآ  - رمشاک نامرد  تشادهب و  هکبش  یرادباسح  رد  دنس  تبث  ینف و  تیریدم  طسوت  الاک  دات 

9671616674 یتسپ :  دک  داجس ،  ژاساپ  یوربور  هر - )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  رمشاک ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55234223-051  ، 55227502-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55227501-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح مالعا   مالعا لرتنک   لرتنک لناپ   لناپ ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840209 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم رادقم 1200  دک 32755  یجراخ   utp دنارگل هکبش  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030094000735 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  یتشهب  رتکد  دیهش  یباوختخت  ناتسرامیب 160  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224HO لدم  m 5 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 1200 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - دش دهاوخ  عوجرم  الاک  تیفیک  دات  مدع  تروص  رد  ددرگ -  همیمض   irc دک اب  روتکاف  شیپ  تمیق -  نالعا  تهج  دکناریا  ههام -  تخادرپ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هیارک 

7591794857 یتسپ :  دک  یرظتنم ،  دیهش  جوسای خ  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33221814-074  ، 33224721-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221811-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم   12 001200 رادقم   رادقم   3275532755 دکدک   یجراخ   یجراخ   utputp  دنارگل دنارگل هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 3838

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Neterbit 920 مدوم هاگتسد  یتساوخرد 24  یالاک  ! هباشم دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هداد  تمیق  لدم  نیمه  طقف  طقف  طقف 

1101004813000250 زاین :  هرامش 
هیئاضق هوق  داتس  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   NETERBIT یتراجت مان   NSL-224 لدم یتارباخم  متسیس  اتید  مدوم  الاک :  مان 
گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدنزاس  عجرم  گنوآ 

هاگتسد 24 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک هام  تخادرپ 1   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یتناراگ 

تسیمازلا هدوزفا  شزرا 

1415913111 یتسپ :  دک  هیئاضق ،  هوق  یزکرم  نامتخاس  باجح  نابایخ  شبن  زرواشک   راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63977151-021  ، 42131220-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88975604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دوش دوش هداد   هداد تمیق   تمیق لدم   لدم نیمه   نیمه طقف   طقف طقف   طقف طقف   طقف   Neterbit 920Neterbit 920 مدوم   مدوم هاگتسد   هاگتسد یتساوخرد  2424   یتساوخرد یالاک   یالاک !! هباشم هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع 3939
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ص)  ) مظعا ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  هک  درادناتسا  یلصا  میخض  دلج  یناریا  ددع  دادعت 300 کچوک  گرب  یتشخ 100 رتفد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091936000452 زاین :  هرامش 

ناگزمره مظعا ص   ربمایپ  یشهوژپ  ینامرد  یشزومآ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
انیس هنایار  اسر  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   NEXUS 5000 SERIES SWITCHES PRODUCT لدم هنایار  هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدننک  نیمات  اب  ناتسرامیب  رابنا  ات  لمح  هنیزهو  تسا  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  تمیقو  یموب  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  3 یتخادرپو

7919915519 یتسپ :  دک  هیحان 2 ،  یرادرهش  یور  هب  ور  یمالسا -  یروهمج  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 33347001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33347003-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش رتور   رتور ددع -  -  ددع 300300 دادعت   دادعت کچوک   کچوک گرب   گرب 100100 یتشخ   یتشخ رتفد   رتفد ناونع : : ناونع 4040
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تاقیقحت زکرم  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840530 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک تاصخشم  رد  تاحیضوت  قباطم  دراه  - لنپ چپ  چوس - - NVR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003033000009 زاین :  هرامش 

تاقیقحت زکرم  تاعالطا  یروانفو  تاطابترا  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
( ددع NVR608 64 4KS2 (1 هاگتسد - -

( ددع HRUI 100 (8 تعرس  POE تروپ چوس 16  -2
( ددع 6  ) دنارگل  CAT6 SFTP تروپ لنپ 24  چپ  -3
( ددع 8  ) یلصا یتناراگ  شفنب  تیابارت  دراه 10  - 4

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دینک هجوت  دشاب  یم  متیا   4 لماش تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  ربتعم  یتناراگ 

1439955471 یتسپ :  دک  متسیب ،  نابایخ  زا  دعب  یلامش  رگراک  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84977189-021  ، 84977426-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88336456-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دراه دراه لنپ -  -  لنپ چپچپ   چوس -  -  چوس - - NVRNVR ناونع : : ناونع 4141
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زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840773 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ یاراد   Sangoma ای  Grandstream یاهدنرب یفیک  لداعم   FXO تروپ پیو 16  یو  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091475000382 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدنزاس  روشک  اوآ  یطابترا  عیانص  هدنزاس  عجرم  اوآ  یطابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  اوآ  یتراجت  مان   MG16FXO/FXS لدم هکبش  هاگرد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( * رتمولیک ابیرقت 35  تکرش  رابنا  ات  اه  یربراب  هلصاف  ) هدنشورف هدهع  رب  لمح  هنیزه   * :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
(*** مهم ) .ددرگ هعلاطم  تقدب  تسویپ  رد  دیرخ  طیارش  ***

* .دشاب یم  یمازلا  هدنزاس  روشک  دنرب و  رکذ  هدنهد و  داهنشیپ  تکرش  گربرس  اب  روتکاف  شیپ  تسویپ  *

9357189915 یتسپ :  دک  یرقاب ،  دیهش  عمتجم  ینابعش - ) دیهش   ) همانهاش 35 همانهاش -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33004641-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجریس 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   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هتفرگ  سامت  یناشاک  هرامش 09132458607 اب  یراذگ  تمیق  زا  لبق   2921sec -kg وکسیس رتور  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092962000034 زاین :  هرامش 

ناجریس ینامرد  یتشادهب ، تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   CISCO2821 لدم هکبش  رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هام  کی  الاک  لیوحت  نامز  زا  تخادرپو  دشاب  یم  هدنشورف  هدهع  هب  هدکشناد  ات  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7816916338 یتسپ :  دک  ناجریس ،  یکشزپ  مولع  هدکشناد  کیفارت .  کراپ  بنج  زامن  راولب  ناجریس .  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42340625-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42340626-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش هاگرد   هاگرد ناونع : : ناونع 4242

292 1292 1 sec -kgsec -kg  وکسیس وکسیس رتور   رتور ناونع : : ناونع 4343
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840922 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  لوژام  وکسیس و  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000349 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
شواک هداد  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO CHINA هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560-24TS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 33 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اضما و رهم و  روتکاف  شیپ  دشابیم -  ههام  هس  باسح  هیوست  یتخادرپ و  تسویپ -  لیاف  تاصخشم  قبط  یرون  ربیف  لوژام  وکسیس و  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ تسویپ 

9177899191 یتسپ :  دک  تمالس ،  شناد و  کرهش  یروکف 94 -  لباقم  یروکف -  دیهش  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38795031-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38713609-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف لوژام   لوژام وو   وکسیس   وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 4444
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840960 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ هب  دانسا  ) ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  یتارباخم  یاه  متسیس  نفلت و  طوطخ  یرادهگن  ریمعت و  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000660 زاین :  هرامش 

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

هعومجم 1 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوشیم ماجنا  دادرارق  تروصب  راک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا  یمازلا  نفلت  هرامش  رکذ 

.دریگیم قلعت  لیدعت  راک  نیا  هب.دشابیم  تسویپ  هب  کرادم  دانسا و 

6133613137 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  - یقرش رگراک  راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360747-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاوها بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم یتارباخم یاه   یاه متسیس   متسیس وو   نفلت   نفلت طوطخ   طوطخ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 4545

رطخ رطخ راون   راون -- روتروناکایدم روتروناکایدم -- لتیگیپ لتیگیپ -- لنپ لنپ چپچپ   -- یرونربیف یرونربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رطخ راون  - روتروناکایدم - لتیگیپ - لنپ چپ  - یرونربیف لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  هبالاکدیرخ  تساوخرد.تسا  هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا 

1101001331000320 زاین :  هرامش 
زاوها بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 9 لدم  m 1 لوط  SC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 600 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک  متسیس  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم   SMC یتراجت مان   SMCGS8P-SMART لدم  POE تروپ هکبش 8  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ادن رون  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   cm 20 ضرع یرتم  لوط  یکیتسالپ  رطخ  مالعا  هدنهد  رادشه  راون  الاک :  مان 
رتم 3 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دنمشوه ناواک  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   FOUNDRY یتراجت مان   FES4802-POE لدم رتویپماک  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

عجرم  PUYESH یتراجت مان  یرتم  یلور  هتسب   µm^2 9 عطقم حطس   PVC شکور سنج  ربیف  یداه  سنج   FC/ PC لتگیپ یرون  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 
داگراساپ تعنص  زیهجت  شیوپ  هدننک  هضرع 

رتم 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

PUYESH یتراجت مان  یرتم  یلور  هتسب   µm^2 9 عطقم حطس   PVC شکور سنج  ربیف  یداه  سنج   FC/ PC type NZ لتگیپ یرون  ربیف  هکبش  لباک  الاک :  مان 
داگراساپ تعنص  زیهجت  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم 

رتم 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   WONDERFUL هدنزاس عجرم   WONDERFUL یتراجت مان  یرون  ربیف   U 1 تروپ لماک 24  لنپ  چپ  الاک :  مان 
نازرو ایوپ  هداد  ارف  هدننک 

تس 1 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تبث زا  لبق  افطل.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  رابنا  ات  لمح  هنیزهودشابیم  زاوها  افبآ  رابنا  الاک ، لیوحت  لحم  .دشابیم  یدقن  ریغ  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف لصاح  سامت  هرامش 06134450599-09361443045 هب  یردفص  یاقآ  اب  لماک  تاصخشم  تفایرد  یگنهامه و  تهج  هناماس  رد 

6163653118 یتسپ :  دک  دادرخ ،  شبن  - یبرغ جنپ  نابایخ  - سراپنایک - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34457036-061  ، 34441721-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34441721-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  هکبش  هیال 3  تروپ  چوس 48 و 40  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001119000081 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ تاصخشم  قبط  هکبش  هیال 3  تروپ  چوس 48 و 40  - 

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

1401/08/18 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت تروص  هب  یتسویپ  تامازلا  تاصخشم و  ینف و  هرامش  جرد  اب  روتکاف  شیپ  تمیق و  داهنشیپ  گرب  کرادم (  دانسا و  هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم مالعا  دودرم  یداهنشیپ  تمیق  کرادم  یراذگراب  مدع  تروص  رد  دشاب  یم  یمازلا  هدش )  اضماورهمو 

5156956811 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  یا  هقطنم  رب ق  تکرش  یغابرالغاب -  کراپ  بنج  رایرهش -  داتسا  راولب  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33285181-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33282960-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش هیال  33   هیال تروپ   تروپ   4040 وو     4848 چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747
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ناسارخ نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

یلامش ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841081 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدکشناد رد  میقم  یورین  رفنکی  نیمات  هارمه  هب  هلاسکی  دادرارق  ییویدار  تاطابترا  ینابیتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004543000430 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب هدش  تیاعر  یتمدخ  هتسب  نینچمه  تسویپ و  قبط  زارحا  طیارش  + هنایهام تسیل  کچ  + دادرارق  + هتسب  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9661876981 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  هچوک  شبن  یناقلاط  خ  نیارفسا ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37222447-058  ، 7222443-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

7223509-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدکشناد هدکشناد ردرد   میقم   میقم یورین   یورین رفنکی   رفنکی نیمات   نیمات هارمه   هارمه هبهب   هلاسکی   هلاسکی دادرارق   دادرارق ییویدار   ییویدار تاطابترا   تاطابترا ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4848

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یناسرزاگ  یحاون  یرادا  یاه  نامتخاس  زا  هطقن  تهج 67  میسیب  ای  نفلت  طوطخ  رتسب  یور  رب  تنرتنیا  سیورس  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف

1101092586000226 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هتسب 67 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب لیامت  تروص  رد  هدش -  مالعا  نفلت  یاه  هرامش  زا  لقادح 98 % ششوپ  ییوئدار -  تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  زا   FCP زوجم ندوب  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  سیورس  یرارقرب  تهج  تازیهجت  یمامت  نیمات  یمیس ، ریغ  تروص  هب  سیورس  هئارا 

7175957111 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  زاگ  تکرش  ضوح - خاب  شبن  لالقتسا - راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

8209445-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یب5840324 لاقتنا  متسیس  ویدار  زیون -  دض  سلریاو  شید  نتنآ  هکبش -  تحت  هتسب  رادم  نیبرود 
میس

هحفص 46) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5840413 لیاف  قبط  رواشم  تامدخ  هحفص 18)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ددع5840443 نیبرود 6   POE ددع ویدار 10   POE ددع شید 4  ددع  کیتورکیم 4  هحفص 46)ویدار  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریگ5840696 پآ  کب  رازفا  مرن  هکبش -  تحت  زاس  هحفص 18)هریخذ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رد5841290 دوش و  اضما  رهم و  روتکاف  شیپ   ) تسویپ تسیل  قبط  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا 
( ددرگ یراذگراب  هناماس 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

ناتسا ناتسا یناسرزاگ   یناسرزاگ یحاون   یحاون یرادا   یرادا یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس زازا   هطقن   هطقن تهج  6767   تهج میسیب   میسیب ایای   نفلت   نفلت طوطخ   طوطخ رتسب   رتسب یور   یور ربرب   تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس هئارا   هئارا ناونع : : ناونع
سراف سراف

4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  نویزولت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003702000075 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناسارخ ناروآ  شناد  یشزومآ  یژولونکت  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   M80 لدم  in 80 زیاس  IR یسمل روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن هعجارم  تسویپ  هب  اذل  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  تمدخ  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7513749797 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  ردنب -  راولب  یناقلاط -  هارگرزب  یاهتنا  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31666374-077  ، 31666370-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31666700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط نویزولت   نویزولت ناونع : : ناونع 5050
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نمکرت ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارادساپ راولب  ییانشور  قرب و  یاهریت  یزاسزاب  تاریمعت و  تهج  یقرب  مزاول  تاعطق و  نیمأت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005131000032 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  نمکرتردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

روتکاف 1 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

نمکرت رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- تسا ( یرادرهش  CNG بنج هچراپ  گرزب  رازاب  ) یراجت یاهدحاو  ای  ( فالوی یضارا  ) نیمز شورف  لابق  رد  هدش  یرادیرخ  مالقا  ءاهب  هیدأت  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  ءاهب  مالعتسا  هدنرب  هدهع  هب  مزاول  هیلک  نیمات 

تسا هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تاروسک و  هیلک  -

4891713775 یتسپ :  دک  نمکرتردنب ،  یرادرهش  یرادرهش - نابایخ  نمکرتردنب  نمکرت ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34422022-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34422024-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840786 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ رد  تاصخشم  یکیفارت  یاهولبات  عاونا  دیرخ 

1101095935000036 زاین :  هرامش 
دنوامد یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

سرگاز کیفارت  راومه  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  هدنهد  رادشه  دربراک  یزلف  سنج   cm 90 زیاس هریاد  لکش  یکیفارت  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 1700 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
دنوامد رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یراک زور  یلا 45  لیوحت 15  زا  دعب  تخادرپ  .دشاب  یم  یمازلا  طبترم  تکرش  همانساسا  ای  زاوج  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3971117761 یتسپ :  دک  همطاف ،  ترضح  ناتسرامیب  بنج  یرادرهش   راولب  دنوامد  دنوامد ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

76326161-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

76325959-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییانشور ییانشور وو   قرب   قرب یاهریت   یاهریت یزاسزاب   یزاسزاب وو   تاریمعت   تاریمعت تهج   تهج یقرب   یقرب مزاول   مزاول وو   تاعطق   تاعطق نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 5151

هریاد هریاد لکش   لکش یکیفارت   یکیفارت ییامنهار   ییامنهار ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 5252

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   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  ریذپ  بیسآ  ناربراک  هژیو  یکیزیف  یزاس  نمیا  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000143 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 : 
1401/08/16 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

بانیم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840853 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگدننار ییامنهار و  یاه  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093071000073 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  بانیم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502009902   cm 90 زیاس یرفسف  راد  هبل  هلاس  رمع 10  اب  ثلثم  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 60 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

بانیم رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم ولبات  ره  یارب  هیاپ  اب  تمیق  مالعتسا  مرف  قباطم  اه  ولبات  دادعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7981768795 یتسپ :  دک  بانیم ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  ماما  راولب  بانیم ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 42230024-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42230024-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هداج   هداج ریذپ   ریذپ بیسآ   بیسآ ناربراک   ناربراک هژیو   هژیو یکیزیف   یکیزیف یزاس   یزاس نمیا   نمیا مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

یگدننار یگدننار وو   ییامنهار   ییامنهار یاه   یاه ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

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

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

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

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

5840917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سخرس رنهاب  دیهش  کرهش  لزانم  برد  یزیمآ  گنر  ناریگناخ و  هقطنم  رد  لوادج  یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092258000163 زاین :  هرامش 

قرش زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/21 زاین :  خیرات 

سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوب دهاوخ  تسویپ )  ) همانتوعد دانسا و  سیون  شیپ  قباطم  ....و  راک  ماجنا  تیحالص  یاه  یهاوگ  اهتخادرپ ، نیماضت ، راک ، ماجنا  طیارش  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9185835543 یتسپ :  دک  مایپ 6 ،  شبن  مایپ -  نابایخ  داشرا -  راولب   - مایخ راولب  دهشم -  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37047320-051  ، 37047000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37680766-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشاپ کمن  تهج  ایرد  یعیبط  کمن  نت  دیرخ 300  رب  ینبم  یرادرهش  ینارمع  تنواعم  هرامش 827  دیرخ  تساوخرد  ربارب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادنبخی لصف  رد  رباعم 

1101090726000062 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  هناب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هنگنا تمالس  لامج  هدننک  هضرع  عجرم  ایرد  رولب  یتراجت  مان   kg 1/300 هسیک یعیبط  ییایرد  کمن  الاک :  مان 
هسیک 1 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
هناب رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یا هلف  تروص  هب  ایرد  یعیبط  کمن  مرگ  ولیک  کی  تمیق  اب  تسا  ربارب  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6691917837 یتسپ :  دک  هناب ،  یرادرهش  نامتخاس  یرادرهش  راولب  داهج  نادیم  هناب  هناب ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21955-0873  ، 34222171-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34220361-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم هقطنم ردرد   لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 5555

یعیبط یعیبط ییایرد   ییایرد کمن   کمن ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  پچ  دناب 29  یاهغارچ  بصن  تهج  یزاس  ریز  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000249 زاین :  هرامش 

دابارهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

هبترم 1 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راک مامتا  زا  سپ  تخادرپ  هدازیلع .  تاعالطا 09128612088 م  بسک  تهج  سامت  تعاس 10 .  نامز 8/2  تسیمازلا  دیدزاب  دابارهم .  ارجا  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( دیئامرف هجوت  تسویپ  هب   ) روپژد 02161023162 دیرخ  سانشراک  یراک .  زور  زا 25  سپ  ینف و  رظان  دیئات  . 

1387835151 یتسپ :  دک  هاگدورف ،  لک  هرادا  نامتخاس  لانیمرت 2  بنج  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61023200-021  ، 61023939-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط پچپچ   دناب  2929   دناب یاهغارچ   یاهغارچ بصن   بصن تهج   تهج یزاس   یزاس ریز   ریز یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5840309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288003302 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کحم تعنص  شارت  هدننک  هضرع  عجرم   H339 لدم کیلوردیه  نکزابرد  کج  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

کیلوردیه کیلوردیه نکزابرد   نکزابرد کجکج   ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادمه ناتسا  لک  یرتسگداد   :: 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   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840923 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  تسویپ  هب  سانجا  عون  هزادنا  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنور  الاب  کیتاموتا  برد 

دوش  لاسراروتکاف  شیپ  تروص  هب  یهد  تمیق 
دوش روظنم  روتکاف  شیپ  رد  بصن  لمح و  هنیزه 

1101000112000098 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   2/5x2/7 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  هب  سانجا  عون  هزادنا  دشاب  یم  هباشم  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنر  الاب  کیتاموتا  برد 

دوش  لاسرا  تسوپ  هب  روتکاف  شیپ  تروص  هب  یهد  تمیق  هوحن 
دوش روظنم  روتکاف  شیپ  رد  بصن  لمح و  هنیزه 

6516938816 یتسپ :  دک  ینامیلس ،  مساق  دیهش  رادرس  نامتخاس  تثعب ، راولب  نادمه ، نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38219990-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38219990-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یموینیمولآ یموینیمولآ یایا   هرکرک   هرکرک کیتاموتا   کیتاموتا ردرد   ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تاقیقحت زکرم  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840157 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اوهاد نیبرود  عاونا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003033000007 زاین :  هرامش 

تاقیقحت زکرم  تاعالطا  یروانفو  تاطابترا  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
( ددع HFW5842E-ZE-2712-S2 (3 لدم تلاب   IP لسکیپ اگم  نیبرود 8 -1 - 

( ددع HFW-2431-TZS (5 لدم :  IP لسکیپ اگم  نیبرود 4  -2
( ددع HDW2431-EP (20 لدم : ماد  سکیف  IP لسکیپ اگم  نیبرود 4  - 3

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  ربتعم  ههام  یتناراگ 24   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هاگشهوژپ  لحم  هب  لمح  هنیزه  لمح و 

1439955471 یتسپ :  دک  متسیب ،  نابایخ  زا  دعب  یلامش  رگراک  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84977189-021  ، 84977426-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88336456-021 :: 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

اوهاد اوهاد نیبرود   نیبرود عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 6060

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم رهش  حطس  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  لرتنک  زکرم  رد  هدافتسا  تهج  هلاناک   NVR 32 وفاک یزلف  سکاب  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لیاف  تاصخشم 

1101005612000102 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یوخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-7732 NI-k4 لدم هلاناک  لاتیجید 32  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  طبض   NVR طبض هاگتسد  الاک :  مان 
میعن نیون  رتسگ  جاوما 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/20 زاین :  خیرات 

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دامرف لصاح  سامت  هارمه 09109081160  هرامش  اب  یلالج  سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5816776111 یتسپ :  دک  یوخ ،  یرادرهش  ییاون  خیش  راولب  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36336661-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36336676-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش رهش حطس   حطس هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود لرتنک   لرتنک زکرم   زکرم ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج هلاناک   هلاناک   NVRNVR   3232 وفاک   وفاک یزلف   یزلف سکاب   سکاب نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161

میس میس یبیب   لاقتنا   لاقتنا متسیس   متسیس ویدار   ویدار زیون -  -  زیون دضدض   سلریاو   سلریاو شید   شید نتنآ   نتنآ هکبش -  -  هکبش تحت   تحت هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6262

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

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

زا 95 ھحفص 48 
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تسا هباشم  اهدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ  لیاف  رد  قیقد  حرش 

دشاب ربتعم  یتناراگ  اب  اهالاک 
1101090930000099 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان   IAP.NPH-E1330WS لدم کچوک   POE بش و رد  دید  تیلباق  هس MP و  هکبش  تحت  لوه  نیپ  یناریا  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ارآ  نمیا 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
ایرآ نویاپ  هدننک  هضرع  عجرم   WILINK یتراجت مان   HSPA-29.5X-D لدم زیون  دض  سلریاو  شید  نتنآ  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

یقداص ارهز  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   GHZ 5 سناکرف  LHG5 لدم میس  یب  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   V-COM2000 یتراجت مان   VW-2510 لدم  PoE هیذغت عبنم  اب  هارمه  میس  یب  یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

نابات رتسگ  شیدنا  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناهج  اتسیو 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب لانیجرا  اهالاک  همه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ههام  تخادرپ 3 

ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف  یراذگ  تمیق  زا  لبق  آمتح 
ددرگ هرکاذم  ناسانشراک  اب  و 

راوز 05131449940 یاقآ  ینف :  سانشراک 
( یعامتجا یاه  هکبش  سا و  ما  سا  ییوگخساپ  ییایحی (   09381391491 یلام :  سانشراک 

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

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

38794468-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840443 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع کیتورکیم 4  ویدار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع شید 4 

ددع  ویدار 10   POE
ددع نیبرود 6   POE

1101090930000100 زاین :  هرامش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  هدننک :  رازگرب 

یتراجت مان   IAP.NPH-E1330WS لدم کچوک   POE بش و رد  دید  تیلباق  هس MP و  هکبش  تحت  لوه  نیپ  یناریا  هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  ارآ  نمیا 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

ایرآ نویاپ  هدننک  هضرع  عجرم   WILINK یتراجت مان   HSPA-29.5X-D لدم زیون  دض  سلریاو  شید  نتنآ  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
یقداص ارهز  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  هدنزاس  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   GHZ 5 سناکرف  LHG5 لدم میس  یب  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   V-COM2000 یتراجت مان   VW-2510 لدم  PoE هیذغت عبنم  اب  هارمه  میس  یب  یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 
نابات رتسگ  شیدنا  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناهج  اتسیو 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب لانیجرا  اهالاک  همه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم ههام  تخادرپ 3 

ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف  یراذگ  تمیق  زا  لبق  آمتح 
ددرگ هرکاذم  ناسانشراک  اب  و 

راوز 05131449940 یاقآ  ینف :  سانشراک 
( یعامتجا یاه  هکبش  سا و  ما  سا  ییوگخساپ  ییایحی (   09381391491 یلام :  سانشراک 

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

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

38794468-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددع ددع   66 نیبرود   نیبرود   POEPOE  ددع ددع   1010 ویدار   ویدار   POEPOE  ددع ددع   44 شید   شید ددع   ددع   44 کیتورکیم   کیتورکیم ویدار   ویدار ناونع : : ناونع 6363

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 ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رابنا ) نیبرود بصن  یبناج  لیاسو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000216 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 145 دادعت : 

1401/08/25 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنماض یاتسور  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840586 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود بصن  ارجا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094907000005 زاین :  هرامش 

کارا ناتسرهش  یزکرم   شخب  ناجنماض   یرایهد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم هاگتسد  ددع  1267 دادعت : 
1401/08/08 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3813755845 یتسپ :  دک  ناجنماض ،  یرایهد  - ناجنماض - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33624635-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33624635-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( رابنا رابنا )) نیبرود نیبرود بصن   بصن یبناج   یبناج لیاسو   لیاسو ناونع : : ناونع 6464

نیبرود نیبرود بصن   بصن وو   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نامرک رنهاب  دیهش  هاگشناد  یکشزپماد  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840602 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهناکم رد  بصن  تهج  تسویپ  لیاف  حرش  هب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  دراد  دصق  رنهاب  دیهش  هاگشناد  یکشزپماد  هدکشناد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن یرادیرخ  هدکشناد  فلتخم 

1101094064000005 زاین :  هرامش 
نامرک رنهاب  دیهش  هاگشناد  یکشزپماد  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

فلتخم یاهناکم  رد  بصن  تهج  تسویپ  لیاف  حرش  هب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  دراد  دصق  رنهاب  دیهش  هاگشناد  یکشزپماد  هدکشناد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یرادیرخ  هدکشناد 

7616914111 یتسپ :  دک  یکشزپماد ،  هدکشناد  رنهاب ،  دیهش  هاگشناد  شهوژپ ، نادیم  نامرک ،  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6333009-0913  ، 33257447-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33257447-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاهناکم یاهناکم ردرد   بصن   بصن تهج   تهج تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود دراد   دراد دصق   دصق رنهاب   رنهاب دیهش   دیهش هاگشناد   هاگشناد یکشزپماد   یکشزپماد هدکشناد   هدکشناد ناونع : : ناونع
.دیامن .دیامن یرادیرخ   یرادیرخ هدکشناد   هدکشناد فلتخم   فلتخم
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ناریا زاگ  لاقتنا  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   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840805 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادیرخ تکرش  برد  لیوحت  هباشم  دک  ناریا  موز   20X یاراد ددع  هس   AVONIC CM60 IP U یتراظن نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092036000067 زاین :  هرامش 

ناریا زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  دنله  هدنزاس  روشک   AVONIC COMPANY هدنزاس عجرم   AVONIC یتراجت مان   CM60 لدم  FULL HD زیاوتوم یرادرب  ریوصت  نیبرود  الاک :  مان 

نارهت توص  رذآ  هدننک 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ رکذ  سامت  نفلت  رادیرخ  تکرش  برد  لیوحت  هباشم  دک  ناریا  موز   20X یاراد ددع  هس   AVONIC CM60 IP U یتراظن نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1967917661 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  رایدنفسا  نابایخ  ندرج )  الدنام (  نوسلن  راولب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81314422-021  ، 81314023-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81314128-021 :: 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

AVONIC CM60 IP UAVONIC CM60 IP U  یتراظن یتراظن نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767
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تفریج 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 08 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840851 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  یشزومآ  تنواعم  هتسبرادم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091168000072 زاین :  هرامش 

تفریج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  یتناراگو  گولاتاک  روتکاف و  شیپ  هیار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ددرگیم لاطبا  تروص  نیاریغرد  ددرگ  یراذگ  تمیق  تسویپ ،  قبط   ) دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لاک  لاسرا  هنیزه 

ههام 2 تخادرپزاب  . تسا هزور  10 الاک لاسرا 

7861756447 یتسپ :  دک  یزکرمداتس ،  - دهاش نادیم   - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43318971-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43315990-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840874 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه حرط  یارجا  نیبرود  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001339000218 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 384 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6715615468 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  یادتبا  یدازآ - نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38241030-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241050-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868

اهاه حرط   حرط یارجا   یارجا نیبرود   نیبرود بصن   بصن ناونع : : ناونع 6969
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تفریج 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 08 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840893 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط  یگنهرف  تنواعم  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091168000071 زاین :  هرامش 

تفریج ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/13 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  یتناراگو  گولاتاک  روتکاف و  شیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ددرگیم لاطبا  تروص  نیاریغرد  ددرگ  یراذگ  تمیق  تسویپ ،  قبط   ) دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لاک  لاسرا  هنیزه 

ههام 2 تخادرپزاب  . تسا هزور  10 الاک لاسرا 

7861756447 یتسپ :  دک  یزکرمداتس ،  - دهاش نادیم   - تفریج تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43318971-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43315990-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ قبط   قبط یگنهرف   یگنهرف تنواعم   تنواعم نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7070
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یقاس یاتسور  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841005 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096409000003 زاین :  هرامش 
یقاس یاتسور  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

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

1402/08/01 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3857113758 یتسپ :  دک  یقاس ،  یاتسور  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33287821-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33287821-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 7171
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( هر  ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841317 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام کی  هیوست  یتسویپ  تسیل  قبط   kdt هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030271000393 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
نازادرپ هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IRLAB هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-D20T20F لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
نازادرپ هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   IRLAB هدنزاس عجرم   KDT یتراجت مان   KI-B50T20A لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KI-D45XL20F لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس نازادرپ  هداد  شواک 
هاگتسد 8 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دریگ رارق  ینف  سانشراک  دات  دروم  دیاب  سانجا  هدننک .  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6718743161 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هیلقن  نابایخ   - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37224516-083  ، 37278759-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37274516-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ههام ههام کیکی   هیوست   هیوست یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط   kdtkdt هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7272
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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 " ) " ) ددرت ددرت  "  " 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

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52454739 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/07هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/08/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841377 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراوید بصن  هیاپ ی  اب  هارمه  نیبرود  ظفاحم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) 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

یاه5840277 نیبرود  لرتنک  زکرم  رد  هدافتسا  تهج  هلاناک   NVR 32 وفاک یزلف  سکاب  نیبرود  دیرخ 
رهش حطس  هتسب  رادم 

هحفص 46) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

دراه5840530 لنپ -  چپ  چوس -  - NVR(28 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5841364 مالعا  لرتنک  هحفص 25)لناپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یراوید یراوید بصن   بصن هیاپ  یی   هیاپ اباب   هارمه   هارمه نیبرود   نیبرود ظفاحم   ظفاحم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7373

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840153 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لودج  حرش  هب  یناشن  شتآ  لوسپک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030613000061 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
لوسپک یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 1 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-1 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

دنزام ناراب  یناشن  شتآ 
ردنلیس 122 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1455915581 یتسپ :  دک  یهلا ،  بیبح  شبن  ناخراتس  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66554677-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66554677-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  تاصخشم  اب  قباطم  نک  عمج  گنلیش  هرقرق  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001469000849 زاین :  هرامش 

نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا قیرح  پمپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IFP 300 لدم  in 4\1 1 زیاس یناشن  شتآ  لیرزوه  گنلیش  هرقرق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش  تسویپ  تاصخشم  اب  قباطم  نک  عمج  گنلیش  هرقرق  ددع  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یچ 09366548739 نیشم  دیرخ :  سانشراک  رادیرخ //  اب  لمح  هیارک  هزور //  تخادرپ 20  ددرگ // تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل 

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

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لودج   لودج حرش   حرش هبهب   یناشن   یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7474

یناشن یناشن شتآ   شتآ لیرزوه   لیرزوه گنلیش   گنلیش هرقرق   هرقرق ناونع : : ناونع 7575

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5840153 لودج  حرش  هب  یناشن  شتآ  لوسپک  هحفص 9)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

ناتسا5840737 زاگ  یحاون  قیرح  نالعا  متسیس  یزادنا  هار  تست و  بصن ،  حلاصم ،  هحفص 9)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن5840991 شتآ  لیرزوه  گنلیش  هحفص 9)هرقرق  قیرح  ( قیرح

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

قیرح5841364 مالعا  لرتنک  هحفص 25)لناپ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تفن5841336 لاقتنا  زکرم  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یارجا  هحفص 16)نامیپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5841015SOLO بای ترارح  دود و  یاهروسنس  تست  لماک  تیک  هحفص 25)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2323   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840617 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Auto Track سنارفنک وئدیو  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001384000040 زاین :  هرامش 

دنهس دیدج  رهش  نارمع  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
داز لیگ  یقداص  ریما  هدننک  هضرع  عجرم   TRUECONF یتراجت مان   KatoHD لدم ناخرچ  نیبرود  اب  یزیمور  هنایاپ  سنارفنک  وئدیو  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

وکسا رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  هناماس  رد  یتسویپ  روتکاف  شیپ  نودب  یاهتمیق  داهنشیپ  هب  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5331741133 یتسپ :  دک  دنهس ،  دیدج  رهش  نارمع  تکرش  دنهس  دیدج  رهش  وکسا ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33437701-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33434770-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Auto TrackAuto Track سنارفنک   سنارفنک وئدیو   وئدیو نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یورین عیزوت  لاقتنا و  دیلوت  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ریناوت  ) ناریا قرب 

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود هظفاح  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001007000147 زاین :  هرامش 

( ریناوت  ) ناریا قرب  یورین  عیزوت  لاقتنا و  دیلوت   تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینوس 2280 نیبرود  هظفاح  ترا  - 

لیذ  تاصخشم  اب 

 SBS-128 G1 c

memory card SXS-1
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهعب  الاک  لاسرا  دشاب .  هتشاد  ربتعم  یتناراگ  تسیابیم  هظفاح  تراک  .دشابیم  الاک  لیوحت  زا  دعب  زور  باسح 60  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلامج  9102215022 .دشابیم

1435763371 یتسپ :  دک  ریناوت ،  تکرش  یزکرم  نامتخاس  لیزرب -  نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27938188-021  ، 27938231-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88797746-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود هظفاح   هظفاح تراک   تراک ناونع : : ناونع 7777

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   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5840702 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

1101097684000128 زاین :  هرامش 
مهد هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   E2V لدم یناشن  شتآ  یترارح  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/11/30 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

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ یترارح   یترارح نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مالیا یگنهرف  ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دنشاب تسویپ  تسیل  قبط  اقیقد  دیاب  اهالاک  تازیهجت .  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003877000041 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
عیانص هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاهنیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   ACER یتراجت مان  ( Z2611G(DO.VDFEM.008 لدم  ALL IN ONE هنایار الاک :  مان 

ناریا یرادا  یاهنیشام 
هاگتسد 31 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
نادرگ جات  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   D AND D یتراجت مان   DP-777 لدم سنارفنک  وئدیو  ید  چا  لوف  ارتلوا  یرادرب  ریوصت  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

هاگیاپ هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  اردص  نیون  یاهیروآ  نف  نارگ  لیلحت  هاگیاپ  هدنزاس  عجرم   TENVEO یتراجت مان   NA100B لدم سنارفنک  نوفورکیم  الاک :  مان 
نایناریا اردص  نیون  یاهیروآ  نف  نارگ  لیلحت 

ددع 11 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دازآ ودشابیم  هدنرب  هدهع  رب  تایلام  هدوزفا و  شزرا  هلمجزا  ینوناق  تاروسک  هیلک.دشابیم  یعامتجا  یاه  تیلؤسم  رابتعا  لحم  زا  دیرخ  رابتعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم تسویپ  هب  زاین  دروم  تسیل  دشابیم و  هباشم  اه  دک  ناریا  انمض  دش .  دهاوخ  تخادرپ  هدنیآ  هام  ود  ات  هژورپ  رابتعا  دشابیم . 

 : یتسپ دک  مالیا ،  ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  ، یگنهرف ثاریم  لک  هرادا  یلاو -  هعلق  بنج  نارادساپ -  نابایخ  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6931978554

3330315-084  ، 33380015-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331578-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم سنارفنک - - سنارفنک وئدیو   وئدیو یدید   چاچا   لوف   لوف ارتلوا   ارتلوا یرادرب   یرادرب ریوصت   ریوصت نیبرود   نیبرود - - ALL IN ONEALL IN ONE  هنایار هنایار ناونع : : ناونع 7979

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سارفنک نادرگ  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نفورکیم
وگدنلب

رتویپماک متسیس 
1201001120000204 زاین :  هرامش 

ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
Logitech BCC950 مکبو سارفنک  نیبرود  - 

N-300 کتروفیا سوام 
BK-8700 دنایب یا  دروبیک 

GT730-SL-2GD5-BRK سوسیا کیفارگ  تراک 
HDD 1TB WD10SPZX

GREEN PARS WVO سیک
RAM 4GB Kingston DDR4 2400

POWER GREEN 480A
MB ASUS H310M-A

CPU Pentium G5400 box
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

دروم  10 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا زاین  دروم  ددع  کی  دادعت  ملق  ره  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا دات  دروم  طقف  یمسر  روتکاف  دوش و  تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ 

یراک زور  هیوست 15  هدنشورف و  اب  لاسرا 

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

96881805-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک متسیس   متسیس وگدنلب   وگدنلب نفورکیم   نفورکیم سارفنک   سارفنک نادرگ   نادرگ نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8080
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یقاس یاتسور  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096409000003 زاین :  هرامش 
یقاس یاتسور  یرایهد  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
تس ددع  رتم  هاگتسد  لکد  908 دادعت : 

1401/08/08 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3857113758 یتسپ :  دک  یقاس ،  یاتسور  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33287821-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33287821-086 :: 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

اوهاد5840157 نیبرود  هحفص 46)عاونا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاه5840277 نیبرود  لرتنک  زکرم  رد  هدافتسا  تهج  هلاناک   NVR 32 وفاک یزلف  سکاب  نیبرود  دیرخ 
رهش حطس  هتسب  رادم 

هحفص 46) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یب5840324 لاقتنا  متسیس  ویدار  زیون -  دض  سلریاو  شید  نتنآ  هکبش -  تحت  هتسب  رادم  نیبرود 
میس

هحفص 46) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ددع5840443 نیبرود 6   POE ددع ویدار 10   POE ددع شید 4  ددع  کیتورکیم 4  هحفص 46)ویدار  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود5840515 بصن  دیرخ و  نیپساک و  ایل و  ییانشور  هکبش  هحفص 16)ثادحا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5840581( رابنا ) نیبرود بصن  یبناج  هحفص 46)لیاسو  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود5840586 بصن  هحفص 46)ارجا و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

نیبرود نیبرود یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 8181
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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

لیاف5840602 حرش  هب  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  دراد  دصق  رنهاب  دیهش  هاگشناد  یکشزپماد  هدکشناد 
.دیامن یرادیرخ  هدکشناد  فلتخم  یاهناکم  رد  بصن  تهج  تسویپ 

هحفص 46) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5840617Auto Track سنارفنک وئدیو  هحفص 16)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

نیبرود5840686 هظفاح  هحفص 16)تراک  نیبرود  ( نیبرود

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

یناشن5840702 شتآ  یترارح  هحفص 16)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

نوفورکیم5840707 سنارفنک - وئدیو  ید  چا  لوف  ارتلوا  یرادرب  ریوصت  نیبرود  - ALL IN ONE هنایار
سنارفنک

هحفص 16) نیبرود  ( نیبرود

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

5840805AVONIC CM60 IP U یتراظن نیبرود  هحفص 46)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5840851 نیبرود  هحفص 46)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

اه5840874 حرط  یارجا  نیبرود  هحفص 46)بصن  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5840893 قبط  یگنهرف  تنواعم  نیبرود  هحفص 46)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رتویپماک5840904 متسیس  وگدنلب  نفورکیم  سارفنک  نادرگ  هحفص 16)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

نیبرود5841005 هحفص 46)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نیبرود5841162 هحفص 16)یارجا  نیبرود  ( نیبرود

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

ههام5841317 کی  هیوست  یتسویپ  تسیل  قبط   kdt هتسب رادم  هحفص 46)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یراوید5841377 بصن  هیاپ ی  اب  هارمه  نیبرود  ظفاحم  هحفص 46)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرون5841503 ربیف  حرط  هحفص 9)یارجا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

نیبرود5841505 هطقن  یرون 35  ربیف  حرط  هحفص 9)یارجا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نارگراک هافر  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/11 :: یهگآ یهگآ هرامش   تقوهرامش نایاپ  ات  یهگآ  نیا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یرادا

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم تعاس 9   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840306 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  تاعالطا  زاس  هریخذ  کسید  هاگتسد  ود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هب  تبسن  دراد  رظن  رد  نارگراک  هافر  کناب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن مادقا 

نیمضت نارگراک -  هافر  کناب  سیدرپ  هبعش  دزن  یهگآ  لصا  رد  جردنم  هرامش  یراج  باسح  هب  لایر  غلبم 200.000  یبتک -  همان  یفرعم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ربتعم یکناب  همان  تنامض  ای  قوف  باسح  هب  دقن  هجو  تروص  هب  لایر   22.500.000.000

یسانشراک هورگ  مجنپ ، هقبط  نارگراک ، هافر  کناب  نامتخاس  کالپ 152 ، سراپ ، ناتسرامیب  یوربور  زرواشک ، راولب  نارهت ، : سردآ هب  کناب ، تاکرادت  هرادا   :: سردآ سردآ
تاصقانم

مود هقبط  کالپ 2584 ، کنو ،  نادیم  زارت  ناپ  جع ،) ) رصعیلو نابایخ  نارهت ، رد  عقاو  کناب  ینابیتشپ  روما  مرتحم  ریدم  رتفد  رد  تالماعم  نویسیمک  ییاشگزاب 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یمومع  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/069 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 16  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840310 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هریخذ  تازیهجت  لیوحت  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

روشک هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یدنب  هبتر  ربتعم  همانیهاوگ  هئارا  هجو -  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  نیمضت 150.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ جرد  هنیزه  هدوب و  راتخم  هدش  هئارا  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  کیتامروفنا  تامدخ  تکرش  -  MainFrame ریغ یا  هنایار  یاه  هداد  هئارا  دیلوت و  هنیمز  رد 

.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب 

(، قباس ماظن   ) ناراکددم نابایخ  هیرظن  هاش  نابایخ  ردام ، نادیم  دامادریم ، راولب  نارهت ، : یناشن هب  یلا 16 ،)  8  ) یرادا تاعاس  رد  هصقانم  دانسا  ذخا   :: سردآ سردآ
یعاجش یاقآ  تاصقانم  هناخریبد  فکمه ، هقبط  کالپ 6 ،  یوجاوخ ، عطاقت 

27370 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا زاس   زاس هریخذ   هریخذ کسید   کسید هاگتسد   هاگتسد ودود   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 8282

زاس زاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 8383

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/068 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5840315 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم دانسا  رد  جردنم  تاصخشم  قباطم  زاس  هریخذ  رورس و  تازیهجت  لیوحت  نیمات و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  هدرپس 3.000.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 mainframe ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و  هنیمز  رد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یدنب  هبتر  ربتعم  همانیهاوگ  هئارا 

تاصقانم هناخریبد  فکمه  هقبط  کالپ 6  یوجاوخ  عطاقت  ناراکددم  نابایخ  یرظن  هاش  نابایخ  ردام  نادیم  دامادریم  راولب  نارهت   :: سردآ سردآ

27370 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/339 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840450 :: هرازه هرازه تعاس 9/30دکدک    - 1401/08/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

.دناسرب شورف  اب  یمومع  هدیازم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  یسانشراک  هیاپ  تمیق  ریز  دصرد   Hitachi 9900 زاس هریخذ  کسید  هاگتسد   3 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 244/350/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 1/000/000  دیرخ  غلبم 

اهدادرارق تالماعم و  دحاو  مشش  هرامش 380 ط  نامتخاس  تفن  ترازو  نامتخاس  لباقم  یناقلاط -  نابایخ  نارهت -  : هدیازم دانسا  تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ

64821202-64821062 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاصخشم تاصخشم قباطم   قباطم زاس   زاس هریخذ   هریخذ وو   رورس   رورس تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 8484

HitachiHitachi   99009900 زاس   زاس هریخذ   هریخذ کسید   کسید هاگتسد   هاگتسد   33 ناونع : : ناونع 8585

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ریمخ هناخراک   ) ناتسرل دیما  هیام  ریمخ  ییاذغ  عیانص  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( هیام افص  دنرب  ناتسرل  هیام 

ناتسرل ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تاعالطا  :: عبنم :: 1401/08/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 : لماش نزاخم  یزادنا  هار  بصن و  تهج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نبرک سنج  زا  یبعکم  رتم  نزخم 30  - 1

لیتسا نزخم   - 2
نزخم  هارمه  هب  یرتیلا  13/000

دیسا یزاس  هریخذ  یارب  نبرک  یبعکم  رتم  نزخم 35  - 3
لیتسا یبعکم  رتم  نزخم 28  ددع  ود  - 4

نلیتا  یلپ  یبعکم  رتم   2/5 نزخم ددع  کی  -5
لیتسا  یبعکم  رتم  نزخم 12  -6

لیتسا یبعکمرتم   1/5 نزخم - 7
یرتیل 22/5 گرب زلراک  ددع  ود  - 8

یبعکمرتم ینتب 20  نزخم  تخاس  - 9

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسرل دیما  هیام  ریمخ  ییاذغ  عیانص  تکرش   :: سردآ سردآ

09100225387 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا پاچ  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش ات  یهگا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

babolcity.ir :: عبنم تیاغلعبنم خروم 1401/8/10  تعاس 12  زا   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم تعاس 12 

5840799 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک   سار   - 1401/08/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس و هریخذ  تقوم  هاگتسیا  لحم  رد  زور  رد  بعکم  رتم  تیفرظ 10  هب  هباریش  هیفصت  یزلف  جیکپ  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، تخاس ، دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( هلابز یریگراب  یوکس  لباب ( یرادرهش  دنامسپ  لاقتنا 

هام ارجا 5  تدم  لایر -  دروارب 17.730.000.000 

لایر هدرپس 886.500.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

35156225-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نزاخم نزاخم یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 8686

بعکم بعکم رتم   رتم   1010 تیفرظ   تیفرظ هبهب   هباریش   هباریش هیفصت   هیفصت یزلف   یزلف جیکپ   جیکپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ،  ،  لمح تخاس ،  ،  تخاس دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 8787

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  هب  زاین  دروم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000252 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نیدار یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE msa 2062 لدم هنایار  جیروتسا  نس  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

هنایار دربهار 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22167463-021  ، 22024949-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رابنا رد  ییایمیشدوک  یوپد  تهج  راک  زور  یارب 18  ینت  تکاپ 5  اب  ردول  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001553000021 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

زور 18 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هدش  هتساوخ  کرادم  .ددرگ  تبث  مالعتسا  مرف  اب  قباطم  و.ددرگ  یراذگراب  لیمکت و  یگدروخ  طخ  یراذگ و  طرش  نودب  مالعتسا  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.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

هنایار هنایار جیروتسا   جیروتسا نسنس   زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 8888

رابنا رابنا ردرد   ییایمیشدوک   ییایمیشدوک یوپد   یوپد تهج   تهج راک   راک زور   زور   1818 یارب   یارب ینت   ینت   55 تکاپ   تکاپ اباب   ردول   ردول نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 8989

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

مود پاچ  لوا  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش ات  یهگآ  نیا  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

babolcity.ir :: عبنم تعاسعبنم تیاغل  خروم 10/08/1401  تعاس 12   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 21/08/1401 هبنش  زور   12

5841227 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/08/21 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس و هریخذ  تقوم  هاگتسیا  لحم  رد  زور  رد  بعکم  رتم  تیفرظ 10  هب  هباریش  هیفصت  یزلف  جیکپ  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، تخاس ، دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( هلابز یریگراب  یوکس  لباب ( یرادرهش  دنامسپ  لاقتنا 

لایر دروآرب 17.730.000.000 

باسح هب  غلبم  نیمه  هب  یزیراو  شیف  ای  قوف و  لودج  رد  جردنم  غلبم  هب  یکناب  همان  تنامض  لایر -  نیمضت 886.500.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلم کناب  دزن   0105707039007

:: سردآ سردآ

تاعالطا 35156225 -011 ذخا   :: نفلت :: babolcity.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاعالطا5840306 زاس  هریخذ  کسید  هاگتسد  ود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 68)دیرخ ، زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زاس5840310 هریخذ  تازیهجت  لیوحت  هحفص 68)نیمات و  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تاصخشم5840315 قباطم  زاس  هریخذ  رورس و  تازیهجت  لیوحت  هحفص 68)نیمات و  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5840450Hitachi 9900 زاس هریخذ  کسید  هاگتسد  هحفص 68)3  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یریگ5840696 پآ  کب  رازفا  مرن  هکبش -  تحت  زاس  هحفص 18)هریخذ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نزاخم5840747 یزادنا  هار  هحفص 68)بصن و  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

رتم5840799 تیفرظ 10  هب  هباریش  هیفصت  یزلف  جیکپ  یزادنا  هار  بصن و  لمح ،  تخاس ،  دیرخ ، 
بعکم

هحفص 68) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هنایار5841011 جیروتسا  نس  زاس  هحفص 68)هریخذ  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

هباریش هباریش هیفصت   هیفصت یزلف   یزلف جیکپ   جیکپ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن لمح ، ، لمح تخاس ، ، تخاس دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 9090
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رابنا5841201 رد  ییایمیشدوک  یوپد  تهج  راک  زور  یارب 18  ینت  تکاپ 5  اب  ردول  هحفص 68)نیمات  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هباریش5841227 هیفصت  یزلف  جیکپ  یزادنا  هار  بصن و  لمح ، تخاس ، هحفص 68)دیرخ ،  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ هعجارم  تسویپب  افطل  رلیرت ) تاعطق  هرامش 0132233 (  دیرخ  یاضاقت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985005461 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یضوع یسیع  هدننک  هضرع  عجرم   GOLD SPRING یتراجت مان   GSE لدم ینیزنب  قرب  روتوم  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

LANDI هدنزاس عجرم   PROTECTION COVER ADJUSTER SCREW یتراجت مان  نتراک  وردوخ   CNG راشف میظنت  چیپ  ظفاحم  هعطق  شوپرد  الاک :  مان 
RENZO ITALY

ددع 50 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   HOSE یتراجت مان   E23 وسوم بآ  روتایدار  هعطق  گنلیش  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هنزیو هداز  نسح  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم   ABB.LIMITET یتراجت مان   HUB لدم هنایار  رورس  دربراک  هعطق  یب  سا  وی  تراک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعجارم  تسویپب  افطل  رلیرت ) تاعطق  هرامش 0132233 (  دیرخ  یاضاقت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بآبآ روتایدار   روتایدار هعطق   هعطق گنلیش   گنلیش وردوخ -  -  وردوخ   CNGCNG راشف   راشف میظنت   میظنت چیپ   چیپ ظفاحم   ظفاحم هعطق   هعطق شوپرد   شوپرد  - - ینیزنب ینیزنب قرب   قرب روتوم   روتوم رلیرت :  :  رلیرت تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
هنایار هنایار رورس   رورس دربراک   دربراک هعطق   هعطق یبیب   ساسا   ویوی   تراک   تراک  -  - E23E23  وسوم وسوم

9191
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ناهفصا یرهش  بالضاف  با و   :: 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   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قبط   AHU-TTS-C-010 لدم رتنس  اتید  گنیلوک  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001434000357 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا یتراجت  مان   Btu\hr 32000 تیفرظ  RC32CHS/PT3 لدم رورس  قاتا  دربراک  یکینورتکلا  تیک  دقاف  راک  مئاد  یشیامرس  لاه  گنیلوک  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 

مشق هیوهت  اتهب  هدننک  هضرع  عجرم  وکویر  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

/ ددرگ یراذگراب  لیمکت و  هدهاشم و  تسویپ  لیاف  امازلا  / الاک یفیک  لرتنک  دیئات  یزادنا و  هار  لیوحت و  زا  سپ  هام  ود  دودح  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09131137370  : هارمه (IT ریدم ) یناخیلع سدنهم  اب  طابترا  ماهبا  هنوگ  ره 

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یافبآ  تکرش  رباج ، نابایخ  ینیلک ، خیش  نابایخ  جیوادرم ، زاریش ، هزاورد  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8168936556

36693409-031  ، 36680030-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36689586-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یشیامرس یشیامرس لاه   لاه گنیلوک   گنیلوک یزاگ   یزاگ رلوک   رلوک ناونع : : ناونع 9292
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ناتسزوخ ناتسا  رد  شوش  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت ییاجباجو  یرادا  نامتخاس  قاتا  زا  یشخب  بیرخت  تسویپ  لیاف  شوش - هبعش  رورس  قاتا  یزاسرادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
061-42832094 دیدزابو یگنهامهتهج  رگید  یناکم  یزاسرادناتساو 

1101093021000008 زاین :  هرامش 
شوش هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
شوش رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6471773168 یتسپ :  دک  قداص ،  رفعج  ماما  راولب  یلامش  یرهش  نیمز  شوش  شوش ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42829984-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42824767-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدابآ ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5840958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  همیمض  تاصخشم  قبط  داعبا 3*4  هب  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا  لماش  تساوخرد  دروم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092027000002 زاین :  هرامش 

هدابآ ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
دهشم یزاس  هناخ  هناخراک  یدنب  هتسب  دقاف   cm 250 عافترا  485x10 cm داعبا  WAD لدم درادناتسا  ریغ  راصح  ینتب  هتخاس  شیپ  راوید  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

هدابآ رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  لحم  لمح  هیارک  هدوزفا و  شزرا  رب  تایلام  اب  هارمه  تمیق  مالعتسا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدابآ  هاگنامرد  الاک  لیوحت  لحم  - 2

7391967876 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  هاگنامرد  هر )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  هدابآ  سراف  هدابآ ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44347473-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44347474-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رگید رگید یناکم   یناکم یزاسرادناتساو   یزاسرادناتساو تازیهجت   تازیهجت ییاجباجو   ییاجباجو یرادا   یرادا نامتخاس   نامتخاس قاتا   قاتا زازا   یشخب   یشخب بیرخت   بیرخت ناونع : : ناونع 9393

ینتب ینتب هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ راوید   راوید رورس -  -  رورس قاتا   قاتا یزاسدرادناتسا   یزاسدرادناتسا ناونع : : ناونع 9494
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رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد دادعت 1  هب  تسویپ   PDF لیاف قباطم   HP proliant DL380 Gen10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد دادعت 1  هب  تسویپ   PDF لیاف قباطم   HP D3610 رژولکنا

1101005867000171 زاین :  هرامش 
رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

اهمتسیس لیلحت  شرگن  هدننک  هضرع  عجرم  کچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   DL-380 G10 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  یمازلا  یلاسرا  کرادم  تسویپ  رد  روتکاف ) شیپ  قاصلا  دیشاب (  هتشاد  ار  لماک  تقد  هدش  هتساوخ  دراوم  یتسویپ و  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09163332289 نایدسا 06153507223  - فراع  یاقآ  زاین ؛  دروم  الاک  ینف  تاعالطا  ذخا  تهج  ینف  رظان  سامت  هرامش 

6414665576 یتسپ :  دک  یولوم ،  دیهش  نادیم  رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53507110-061  ، 53522801-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53521426-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001016000071 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841559 :: هرازه هرازه :: 1401/08/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم  رد  تکرش  طیارش  یهگآ و  رد  جردنم  تاصخشم  اب  رورس  ددع  دیرخ 2  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یروانف تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

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

16:00 تعاس : 1401/11/21 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 12 داهج  نادیم  نارهت   ، 1431663651 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PDFPDF  لیاف لیاف قباطم   قباطم   HP D3610HP D3610 رژولکنا   رژولکنا هاگتسد   هاگتسد   11 دادعت   دادعت هبهب   تسویپ   تسویپ   PDFPDF  لیاف لیاف قباطم   قباطم   HP proliant DL380 Gen10HP proliant DL380 Gen10 رورس   رورس ناونع : : ناونع
هاگتسد هاگتسد   11 دادعت   دادعت هبهب   تسویپ   تسویپ

9595

رورس رورس ددع   ددع   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9696
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ناریا یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001016000070 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841561 :: هرازه هرازه :: 1401/08/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم  رد  تکرش  طیارش  یهگآ و  رد  جردنم  تاصخشم  اب  رورس  ددع  دیرخ 3  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یتلود  یناگرزاب  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یروانف تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   680,000,000 نیمضت :  غلبم 

16:00 تعاس : 1401/11/22 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هرامش 12 یمطاف  نادیم  نارهت   ، 1431663651 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5840292CNG راشف میظنت  چیپ  ظفاحم  هعطق  شوپرد   - ینیزنب قرب  روتوم  رلیرت :  تاعطق  دیرخ 
هنایار رورس  دربراک  هعطق  یب  سا  وی  تراک   - E23 وسوم بآ  روتایدار  هعطق  گنلیش  وردوخ - 

هحفص 73) رورس  ( رورس

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

تاصخشم5840315 قباطم  زاس  هریخذ  رورس و  تازیهجت  لیوحت  هحفص 68)نیمات و  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

یشیامرس5840331 لاه  گنیلوک  یزاگ  هحفص 73)رلوک  رورس  ( رورس

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

رگید5840697 یناکم  یزاسرادناتساو  تازیهجت  ییاجباجو  یرادا  نامتخاس  قاتا  زا  یشخب  هحفص 73)بیرخت  رورس  ( رورس

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

ینتب5840958 هتخاس  شیپ  راوید  رورس -  قاتا  هحفص 73)یزاسدرادناتسا  رورس  ( رورس

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

رژولکنا5841147 هاگتسد  دادعت 1  هب  تسویپ   PDF لیاف قباطم   HP proliant DL380 Gen10 رورس
هاگتسد دادعت 1  هب  تسویپ   PDF لیاف قباطم   HP D3610

هحفص 73) رورس  ( رورس

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

رد5841290 دوش و  اضما  رهم و  روتکاف  شیپ   ) تسویپ تسیل  قبط  رورس  قاتا  یزاس  درادناتسا 
( ددرگ یراذگراب  هناماس 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رورس5841559 ددع  هحفص 73)دیرخ 2  رورس  ( رورس

رورس رورس ددع   ددع دیرخ  33   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 9797
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رورس5841561 ددع  دیرخ 3  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 73)هصقانم  رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

جرک زربلا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  / u face 202 هرهچ تشگنا و  رثا  بایغ  روضح  تعاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092378000755 زاین :  هرامش 

جرک زربلا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم   VIRDI یتراجت مان   U Bio-X Pro Lite لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

فیرش متسیس  دیپس  یروانف 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاسرا هنیزه  / ههام هس  هیوست   / بصن /و  زاین دروم  رازفا  مرن  هارمهب  / هباشم دک  ناریا  / u face 202 هرهچ تشگنا و  رثا  بایغ  روضح  تعاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب زکرم  سانشراک  دات  دروم  / هدنشورف هدهعب 

3194883816 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسرامیب  یبرغ  ناتسغاب  جزک  زربلا  ناتسا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34192145-026  ، 34192426-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34230180-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا / / u face 202u face 202 هرهچ   هرهچ وو   تشگنا   تشگنا رثا   رثا بایغ   بایغ روضح   روضح تعاس   تعاس ناونع : : ناونع 9898
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ناجیابرذآ قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5840503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ پوکسا  ینف و  تاصخشم  قباطم   ) MPU پاکیپ کیتنگم  روسنس  ددع  دیرخ 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001579000028 زاین :  هرامش 

ناجیابرذا قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناهوژپ یژرنا  راود  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناهوژپ  یژرنا  راود  ورتپ  هدنزاس  عجرم   PD-MSP1000 لدم یسیطانغم  تعرس  روسنس  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/08/08 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5157737631 یتسپ :  دک  کالپ 10 ،  حایس -  هچوک  فراع -  نابایخ  رصعیلو -  یوک  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33690092-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33690326-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MPUMPU  پاکیپ پاکیپ کیتنگم   کیتنگم روسنس   روسنس ددع   ددع   88 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9999
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840759 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132356  اب  قباطم   VDO PUMP OIL PRES SENDER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم 

1101093985005467 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تراجت ریسکا  هدننک  هضرع  عجرم   EMEC یتراجت مان  قیرزت  پمپ  بآ  نایرج  روبع   PROXIMITY SENSOR 2MT روسنس الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

یرازگراب ظاحل و  هاگشورف  تکرش / گربرس  رد  خیرات  همان و  هرامش  نتشاد  هارمهب  هناگادج  تروصب  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  قباطت  همانتمارغ و  لاسرا  نینچمه  یرابتعا و  تروصب  تکرش  نیا  تخادرپ  هوحن ی  انمض " .دامرفب 

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48732-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5841025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ هبهب   افطل   افطل .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا .دشاب   .دشاب یمیم     0 1323560132356 یاضاقت   یاضاقت اباب   قباطم   قباطم   VDO PUMP OIL PRES SENDERVDO PUMP OIL PRES SENDER ناونع : : ناونع
.دوش .دوش هعجارم   هعجارم

100100

دیارپ دیارپ روتوم   روتوم لغب   لغب ظفاحم   ظفاحم هعطق   هعطق ینیس   ینیس دصرد - - دصرد صولخ  9999   صولخ   H2S/N2H2S/N2 عیام   عیام زاگ   زاگ ناونع : : ناونع 10 110 1
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دشاب یم  یمازلا  ینف  یسررب  تهجالاک  هنومن  هئارا  ندش  هدنرب  تروصرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  دصقم  رابنا  ات  لمح  هنیزه  یرابتعا  دیرخ 

1101092288003315 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   CAL GAS هدنزاس عجرم   CAL GAS یتراجت مان   Lit 58 یزلف لوسپک  دصرد  صولخ 99   H2S/N2 عیام زاگ  الاک :  مان 
کبیا هدننک 

لوسپک 30 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

هداز میمت  ماهس  هدننک  هضرع  عجرم   TK هدنزاس عجرم  دیارپ 141  روتوم  لغب  ظفاحم  هعطق  ینیس  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
وردوخ ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یله  هدنزاس  عجرم   CPCD20-WS1 کارتفیل زمرت  دربراک  لماک  عون  هدننک  میظنت  الاک :  مان 

تس 30 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

وردوخ ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یله  هدنزاس  عجرم   CPD15-CJ2 کارتفیل زمرت  دربراک  لماک  عون  ردنلیس  الاک :  مان 
تس 30 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
لزید نمهب  هدننک  هضرع  عجرم   NPR وزوسیا تنویماک  رامش  رتمولیک  روسنس  یزلف  هحفص  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

بترم یدیلوت  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم   SSANGYONG MOTORS یتراجت مان   E23 وسوم نامرف  هبعج  تسب  یکیتسال  شوب  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
انر ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  ونر  نویماک  خرچ  یپوت  هعطق  هرهم  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

زبس داهج  هدننک  هضرع  عجرم  روتکارت 3408  روتکژنا  ریز  هعطق  رشاو  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
رکاذ خیش  همطاف  هدننک  هضرع  عجرم   MOBIS یتراجت مان  ویر  توپاک  هعطق  هریگ  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

هداز عیفر  دارمسیو  هدننک  هضرع  عجرم   B2000I نیباکود تناو  ادزم  زمرت  پاپوس  دربراک  هعطق  کیتسال  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  تسویپ  یاضاقت  ینف  تاصخشم  حرش و  قباطم  رظن  دم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

67725-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52451336 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/05هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/08/05عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینویسارتلوا روسنس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هباشم5840392 دک  ناریا  / u face 202 هرهچ تشگنا و  رثا  بایغ  روضح  هحفص 78)تعاس  روسنس  ( روسنس

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

5840503MPU پاکیپ کیتنگم  روسنس  ددع  هحفص 78)دیرخ 8  روسنس  ( روسنس

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

دک5840759 ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132356  اب  قباطم   VDO PUMP OIL PRES SENDER
.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم 

هحفص 78) روسنس  ( روسنس

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

5841015SOLO بای ترارح  دود و  یاهروسنس  تست  لماک  تیک  هحفص 25)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دیارپ5841025 روتوم  لغب  ظفاحم  هعطق  ینیس  دصرد - صولخ 99   H2S/N2 عیام هحفص 78)زاگ  روسنس  ( روسنس

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

کینویسارتلوا5841343 روسنس  هحفص 78)دیرخ  روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کینویسارتلوا کینویسارتلوا روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102
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هنایم دالوف  عمتجم   :: 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   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840150 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  اب  قباطم  وکسیس  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000461 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 13 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  رثکادح  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  مالعتسا  تسویپ  لیاف  یراذگراب  لیمکت و 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 
.دشاب لصا  یتناراگ  یاراد  لوصحم 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/13 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا ناهج   :: عبنم تعاس 14عبنم ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840690 :: هرازه هرازه تعاس 8:30دکدک    - 1401/08/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

طساو چیئوس  کسویک و  یاه  هاگتسد  ینابیتشپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  نیمضت 11.040.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دانسا 4.000.000  هنیزه 

نانکراک یرادا  روما  هناخریبد و  هریاد  یزادرپراک  لک  هرادا  ناریا  یلم  کناب  یزکرم  تارادا  یسودرف  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 103103

طساو طساو چیئوس   چیئوس وو   کسویک   کسویک یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 104104

تلکیس تلکیس روتوم   روتوم ولج   ولج هخاش   هخاش ودود   باق   باق لاصتا   لاصتا راکدوخ   راکدوخ وسوس   راهچ   راهچ چیپ   چیپ ناونع : : ناونع 105105

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ دوش هعلاطم  تقد  هب  هدش  تسویپ  یاضاقت  حرش  ، هباشم دکناریا  زا  هدافتسا  لیلد  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092179000984 زاین :  هرامش 

نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
IRDOCO یتراجت مان  خرچود  ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   RATO لدم تلکیس  روتوم  ولج  هخاش  ود  باق  لاصتا  راکدوخ  وس  راهچ  چیپ  الاک :  مان 

ددع 3000 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

IRDOCO یتراجت مان  خرچود  ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   RATO لدم تلکیس  روتوم  تراتسا  چیئوس  تسب  راکدوخ  وس  راهچ  چیپ  الاک :  مان 
ددع 1500 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
IRDOCO یتراجت مان  خرچود  ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   RATO لدم تلکیس  روتوم  کاب  هب  نیزنب  ریش  لاصتا  وس  راهچ  چیپ  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

IRDOCO یتراجت مان  خرچود  ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   RATO لدم تلکیس  روتوم  بقع  ییاپاج  لاصتا  وس  راهچ  چیپ  الاک :  مان 
ددع 1500 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
ناریا کیرتکلا  وتا  ارکسیا  یتکراشم  هدننک  هضرع  عجرم  وژپ 405  وژپ 206 و  تراتسا  دربراک   mm 130 وس راهچ  چیپ  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

سراپ ناریدم  تراجت  تامدخ و  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   LIFAN هدنزاس عجرم  نافیل 520  پچ  ولج  رد  لفق  یزغم  ردنلیس  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
سراپ ناریدم  تراجت  تامدخ و  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   LIFAN هدنزاس عجرم  نافیل 520  تسار  ولج  رد  لفق  یزغم  ردنلیس  الاک :  مان 

ددع 1500 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

IRDOCO یتراجت مان  خرچود  ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   RATO لدم تلکیس  روتوم  رامش  رتمولیک  هیاپ  راکدوخ  وس  راهچ  چیپ  الاک :  مان 
ددع 60 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
Universal یتراجت مان   2x10 mm زیاس بط  یهاد  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 5  هتسب  تروص  کف و  وس  راهچ  چیپ  الاک :  مان 

هتسب 30 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

Universal یتراجت مان   1/7x4 mm زیاس بط  یهاد  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  یکیتسالپ 5  هتسب  تروص  کف و  دوخرس  هتم  وس  راهچ  چیپ  الاک :  مان 
هتسب 100 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ دوش هعلاطم  تقد  هب  هدش  تسویپ  یاضاقت  حرش  ، هباشم دکناریا  زا  هدافتسا  لیلد  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226172-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

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

وکسیس5840150 هحفص 82)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

طساو5840690 چیئوس  کسویک و  یاه  هاگتسد  هحفص 82)ینابیتشپ  چیئوس  ( چیئوس

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

تلکیس5840711 روتوم  ولج  هخاش  ود  باق  لاصتا  راکدوخ  وس  راهچ  هحفص 82)چیپ  چیئوس  ( چیئوس

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

یرون5840922 ربیف  لوژام  وکسیس و  هحفص 28)چیئوس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رطخ5840962 راون  - روتروناکایدم - لتیگیپ - لنپ چپ  - یرونربیف هحفص 28)لباک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب .دشاب یمیم   یرورض   یرورض مالقا   مالقا هیلک   هیلک تهج   تهج ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ هئارا.دشاب   هئارا.دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   الاک   الاک تاصخشم   تاصخشم یقرب   یقرب تاعطق   تاعطق ملق   ملق 1515 ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرب تاعطق  ملق  15 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم 

1101092288003303 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

روتکاتنک الاک :  مان 
ددع 80 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
جیرتراک زویف  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

جیرتراک زویف  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
جیرتراک زویف  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

عطق دیلک )  ) چوس الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
جیرتراک زویف  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

جیرتراک زویف  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/10/03 زاین :  خیرات 
جیرتراک زویف  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 
یکینورتکلا روتامروفسنارت  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 
یکینورتکلا روتامروفسنارت  الاک :  مان 

ددع 42 دادعت : 
1401/10/03 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یرورض  مالقا  هیلک  تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا 

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

22308-0613  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

وکسیس5840150 هحفص 82)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هیلک5840367 تهج  ینف  داهنشیپ  هئارا.دشاب  یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم  یقرب  تاعطق  ملق  15
.دشاب یم  یرورض  مالقا 

هحفص 85) چوس  ( چوس

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

دراه5840530 لنپ -  چپ  چوس -  - NVR(28 هحفص هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش5840984 هیال 3  تروپ  چوس 48 و 40  هحفص 28)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " 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

5840805AVONIC CM60 IP U یتراظن نیبرود  هحفص 46)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یوضر ناسارخ  یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840250 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  حرش  هب  روتینام  سیک و  دادعت  عاونا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001123000353 زاین :  هرامش 

ناسارخ یا  هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
افیا یتراجت  مان  ( CLASSIC-(B/S-2002 لدم یا  هرقن  یکشم -  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع رب  همیب  رگراک و  لقن و  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  .دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  لیاف  رد  دادعت  ینف و  تاصخشم  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.هزور باسح 65  هیوست  .تسا  هدنشورف 

دک ناسارخ ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تسار -  تمس  زیدناش -  هبقرط  یهار  ود  زا  لبق  دابآ -  لیکو  راولب  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9189141815 یتسپ : 

36103624-051  ، 36103000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36103099-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ردرد   حرش   حرش هبهب   روتینام   روتینام وو   سیک   سیک دادعت   دادعت وو   عاونا   عاونا ناونع : : ناونع 107107

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشدکاپ یناما  رتکد  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 15 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اب یگنهامه  تهج   . یتسویپ لیاف  ینف  تاصخشماب   ، تساوخرد رد  جردنم  حرش  هب  یرتویپماک  یرازفا  تخس  یاه  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت ینیسح  هاش  یاقآ  هارمه 09125735288  هرامش 

1101094517000004 زاین :  هرامش 
تشدکاپ ینامارتکد  یصصخت  کینیلک  یلپ  هدننک :  رازگرب 

لاکساپ یتراجت  مان  نیچ  هدنزاس  روشک   Homa لدم  PC هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   W2284F لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

سراپ تراجت  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   24XSM لدم هنایار  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
METROLOGIC یتراجت مان  لدم 1633   Hand Held راد هظفاح  یدعبود  میس  یب  یرزیل  دکراب  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

یواشیبغ دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   RICOH/NRG یتراجت مان   MP7001 لدم رنکسا  رتنیرپ و  یپک و  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
یناورسخ روپ  نیزرف  هدننک  هضرع  عجرم   SRP-350 plus II لدم یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

ینیسرآ یلعمرحم  هدننک  هضرع  عجرم   RASPBERRY یتراجت مان   RASPBERRY PI3 لدم  mini pc هارمه هنایار  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
تشدکاپ رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هب ، دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لمح  هنیزه  لاسرا و  ، دنشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  دیاب  سانجا  هیلک  ، دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  رابتعا  یاراد  یتایلام  یهاوگ  الاک  هدوزفا  شزرا  تروص  رد  دوش .  هجوت  یقاصلا  ینف  تاصخشم 

3391453967 یتسپ :  دک  ینیهم ،  دیهش  نابایخ  یرادرهش  تشپ  تشدکاپ  ناتسرهش  نارهت  تشدکاپ ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36040011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36025969-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتویپماک یرتویپماک یرازفا   یرازفا تخس   تخس یاه   یاه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 108108

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

G+245JN " 24 روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003545 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-245JN لدم  in 24 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 17 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخن  هداد  یرثا  بیترت  تروصنیا  ریغ  رد  ددرگ  همیمض  امتح  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب  هدش  مالعا  دکناریا  قبط  اقیقد   :: 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

32309175-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

G+245JNG+245JN " " 2424 روتینام روتینام ناونع : : ناونع 109109

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 12 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  روتینام  سیک و  هاگتسدکی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005669000740 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تاصخشم  قبط  روتینام  سیک و  هاگتسدکی  - 

.ددرگ یم  یرادیرخ  زاریش  رد  یتناراگ  اب  زاریش  رد  رقتسم  یاهتکرش  زا  طقف 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام لقادح 4  باسحتروص  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تکرش  یراج  تارابتعا  تخادرپ  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنرب  هدهعب  لمح  هنیزه  سراف و  ناتسا  افبآ  لیوحت  لحم 

/ .ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم ،  هدنشورف  طسوت  تسیابیم  تسویپ  تاصخشم 

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

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

تسویپ5840250 رد  حرش  هب  روتینام  سیک و  دادعت  هحفص 87)عاونا و  روتینام  ( روتینام

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

یرتویپماک5840680 یرازفا  تخس  یاه  هحفص 87)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

5840827G+245JN " 24 هحفص 87)روتینام روتینام  ( روتینام

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

تسویپ5841046 تاصخشم  قبط  هحفص 40)نویزولت  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

تسویپ5841165 تاصخشم  قبط  روتینام  سیک و  هحفص 87)هاگتسدکی  روتینام  ( روتینام

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط روتینام   روتینام وو   سیک   سیک هاگتسدکی   هاگتسدکی ناونع : : ناونع 1101 10

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   11 دادعت   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

هتسبرادم5840851 نیبرود  هحفص 46)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  " " 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

نوفورکیم5840707 سنارفنک - وئدیو  ید  چا  لوف  ارتلوا  یرادرب  ریوصت  نیبرود  - ALL IN ONE هنایار
سنارفنک

هحفص 16) نیبرود  ( نیبرود

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841079 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک متسیس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001303000037 زاین :  هرامش 
ناگزمره نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

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

ردو لیمکت  هاگشورف  مان  نفلت ،  سردآ ،  تمیق ، تسیل   ، دنشاب هطوبرم  یالاک  ناگدننک  نیماتزجو  سابعردنبرد  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تمیق  داهنشیپ  هب  ددرگن  یراذگراب  تمیق  مالقا  تسیلو  کرادم  هک  یتروصرد  ددرگ ، یراذگ  راب  متسیس 

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

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

32249734-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11 11 1 1
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یباراف ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841294 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  همیمض  لماک  تاصخشم   80kvA زاف هس   ups تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنهد هئارا  روتکاف  شیپ  دشاب  یم  تسویپب  هک  ینف  تاصخشم  قبط  تسیاب  یم  اقیقد  ناگدننک  تکرش 

1201090106000107 زاین :  هرامش 
تخت یباراف 250 ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 

.دشاب یم  همیمض  لماک  تاصخشم   80kvA زاف هس   ups - 
.دندرگیم فذح  مالعتسا  زا  تروصنیاریغ  رد  دنهد  هئارا  روتکاف  شیپ  دشاب  یم  تسویپب  هک  ینف  تاصخشم  قبط  تسیاب  یم  اقیقد  ناگدننک  تکرش 

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

1401/08/05 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  فذح  مالعتسا  زا  هدننک  تکرش  تروصنیا  ریغ  رد  تسیمازلا  تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  روتکاف  شیپ  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  یزادنا  هار  بصن و  رابنا و  ات  لاسرا 

دسرب هاگشناد  قرب  ینف  لوئسم  دات  هب  دیاب  لحارم  یمامت 

6719851151 یتسپ :  دک  یباراف ،  ناتسرامیب  دابآ  تلود  یادتبا  راثیا  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38260700-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38264163-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5840327(CRM  ) نایرتشم اب  طابترا  تیریدم  نایرتشم و  هاگشاب  یاهرازفا  مرن  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

سوریو5840462 یتنآ  هخسن  هحفص 18)1300  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یریگ5840696 پآ  کب  رازفا  مرن  هکبش -  تحت  زاس  هحفص 18)هریخذ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هناماس5840934 بو  تحت  دزمتسد  قوقح و  رازفا  مرن  هتسب  یناسنا و  عبانم  تیریدم  رازفا  مرن  هتسب 
زاس

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ایوگ5841054 نفلت  متسیس  رازفا  مرن  هتسب  هحفص 18)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رتویپماک5841079 متسیس  هحفص 91)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

تسویپب تسویپب هکهک   ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تسیاب   تسیاب یمیم   اقیقد   اقیقد ناگدننک   ناگدننک تکرش   تکرش .دشاب   .دشاب یمیم   همیمض   همیمض لماک   لماک تاصخشم   تاصخشم   8080 kvAkvA  زاف زاف هسهس     upsups ناونع : : ناونع
دنهد دنهد هئارا   هئارا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ دشاب   دشاب یمیم  

1121 12
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسیاب5841294 یم  اقیقد  ناگدننک  تکرش  .دشاب  یم  همیمض  لماک  تاصخشم   80kvA زاف هس   ups
دنهد هئارا  روتکاف  شیپ  دشاب  یم  تسویپب  هک  ینف  تاصخشم  قبط 

هحفص 91) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

5841362Icewarp رازفا مرن  سنسیال  هحفص 18)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناجنز ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5840478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن هیاپ  یقرب scope300*400 و  یفقس  هدرپ   Epson EB-L530a-5000Lamers روتکژرپ وئدیو  یتساوخرد  یالاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتناس یوزاب 200-100  لوط  اب  روتک  زورپ 

1101030124000032 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یداشر نیما  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نوسپا  یتراجت  مان   EH-TW5650 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/09 زاین :  خیرات 
غابص نسح  هدننک  هضرع  عجرم   SCOPE یتراجت مان   m 1 زیاس روتکژورپ  وئدیو  یفقس  هیاپ  الاک :  مان 

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

عجرم باتفآ  ناریوصت  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  زنیرکسا  تیلا  یتراجت  مان   ES150A لدم  150x150 cm زیاس روتکژورپ  ریوصت  شیامن  دربراک  یقرب  هدرپ  الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  باتفآ  ناریوصت  اترآ  هدنزاس 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یقرب scope300*400 و یفقس  هدرپ   Epson EB-L530a-5000Lamers روتکژرپ وئدیو  یتساوخرد  یالاک  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09124414184 دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  ربتعم  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ  لاسرا و  هنیزه  یتناس  یوزاب 200-100  لوط  اب  روتک  زورپ  بصن  هیاپ 

4513859318 یتسپ :  دک  ناجنز ،  نایگنهرف  هاگشناد  یرون -  هلا  لضف  خیش  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33770790-024  ، 33444990-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33464702-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ریوصت5840478 شیامن  دربراک  یقرب  هدرپ  روتکژورپ -  وئدیو  یفقس  هیاپ  اتید -  روتکژورپ  وئدیو 
روتکژورپ

هحفص 93) روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

روتکژورپ روتکژورپ ریوصت   ریوصت شیامن   شیامن دربراک   دربراک یقرب   یقرب هدرپ   هدرپ روتکژورپ -  -  روتکژورپ وئدیو   وئدیو یفقس   یفقس هیاپ   هیاپ اتید -  -  اتید روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 113113
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5840408 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  قبط   ) شیامن هدرپ  روتکژورپ و  ویدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093023000653 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا ردب  هدننک  هضرع  عجرم   NEC یتراجت مان   DATA-NP115G لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ددرگ  هبساحم  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  یموب و  ناگدننک  نیمات  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7933189117 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  - بانیم هار  سیلپ  ور  هبور  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط  ) ) شیامن شیامن هدرپ   هدرپ وو   روتکژورپ   روتکژورپ ویدیو   ویدیو ناونع : : ناونع 1141 14
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(( 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

سراف جیلخ  یروانف  تسیز  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5841128 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یگنهامه 09208522508. تهج  .یتناراگاب  هارمه  .شیامن  هدرپ  نودب   EPSON . EBL2008 روتکژورپ وئدیو  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ  امتح 

1101090541000018 زاین :  هرامش 
( مشق  ) سراف جیلخ  یروانف  تسیز  کراپ  هدننک :  رازگرب 

EPSON هدنزاس عجرم   x6 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7956145597 یتسپ :  دک  یبونج ،  یلحاس  هداج  رتمولیک 15  مشق -  ناتسرهش  ناگزمره -  مشق ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35221571-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35221570-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5840408( تسویپ لیاف  قبط   ) شیامن هدرپ  روتکژورپ و  هحفص 94)ویدیو  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

ریوصت5840478 شیامن  دربراک  یقرب  هدرپ  روتکژورپ -  وئدیو  یفقس  هیاپ  اتید -  روتکژورپ  وئدیو 
روتکژورپ

هحفص 93) روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

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

شیامن5841128 هدرپ  نودب   EPSON . EBL2008 روتکژورپ وئدیو  هاگتسد  هحفص 94)کی  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

شیامن شیامن هدرپ   هدرپ نودب   نودب   EPSON . EBL2008EPSON . EBL2008 روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 115115

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

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

زا 95 ھحفص 95 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/ytmgdh87xxarr?user=37505&ntc=5841128
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5841128?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net
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