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

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 7  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 11

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 13

( یهگآ دادعت 5  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 13

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 11  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 20

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 28

140 1140 1 نابآ   نابآ   88 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 

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
(( 1515))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((4343))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 51 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 31

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 32

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

( یهگآ دادعت 2  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 36

( 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  • --

( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 37

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

( 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 4  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 28

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

( یهگآ دادعت 7  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

( 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 1  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

( 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 4  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

( یهگآ دادعت 2  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

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

( یهگآ دادعت 4  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

( یهگآ دادعت 2  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

( یهگآ دادعت 2  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

( یهگآ دادعت 4  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 51

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 51

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( تاطابترا تاعالطا و  یروانف  تیریدم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش تیاغل  خروم 1401/8/7  هبنش  زور  زا   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/8/14 هبنش  زور   16

ناریا  :: عبنم خروم 1401/8/28عبنم هبنش  زور  تعاس 16   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5892640 :: هرازه هرازه خروم 1401/8/29دکدک   هبنشکی  زور  حبص  تعاس 9   - 1401/08/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  هصقانم 2001093863000014  هرامش  هب  لیذ  عوضوم  اب  تمیق  تیفیک -  شور  هب  یا و  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیلوت و هتشر  رد  رازفا  مرن  هتسر  رد  راهچ  هبتر  لقادح  ربتعم  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  طیارش و  دجاو  رواشم  باختنا  هب  تبسن  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت 

دیامن  مادقا  طبترم  هنیمز  رد  راک  ماجنا  تیفرظ  یاراد  روشک و  ییارجا  ینف و  ماظن  لماوع  تاعالطا  هناماس  زا  یرتشم  شرافس  یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ 
زاگ  یلم  تکرش  داتس  رد  نیکرتشم  یعیمجت  هداد  رابنا  زکرمتم و   BI هناماس دیلوت  یناتسا و  زاگ  یاه  تکرش  نیکرتشم   BI هناماس ینابیتشپ  تامدخ  - 

لایر هژورپ 23.588.398.226  یلام  دروآرب  - 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مهدراهچ هقبط  ناریا  زاگ  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  دنپس  شبن  یبونج )  نابآ  یدضغ (  رتکد  دیهش  نابایخ  دنز  ناخمیرک  نابایخ  نارهت  یناشن   :: سردآ سردآ
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  تیریدم 

84877643-84878605 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ردرد نیکرتشم   نیکرتشم یعیمجت   یعیمجت هداد   هداد رابنا   رابنا وو   زکرمتم   زکرمتم   BIBI هناماس   هناماس دیلوت   دیلوت وو   یناتسا   یناتسا زاگ   زاگ یاه   یاه تکرش   تکرش نیکرتشم   نیکرتشم   BIBI هناماس   هناماس ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع
زاگ زاگ یلم   یلم تکرش   تکرش داتس   داتس

11
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 51 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/172
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/9szw2kzb75n53?user=37505&ntc=5892640
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5892640?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/11011 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغل 1401/8/12هرامش خیرات 1401/8/7  زا   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ندمت دهم   :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 15   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5892873 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک   زور   - 1401/08/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

DL380 Gen 10 8SFF NC CTO Svr رورس هاگتسدودو  سنسیال  هارمه  هب  لاوریاف  هاگتسدوددیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   100/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا  لصا  رد  جردنم  لایر   500/000 دیرخ : 

یمازلا  main frame ریغ یاه  هنایار  هئارا  دیلوت و  هنیمز  رد  هبتر 1  لقادح  کیتامروفنا  یاروش  یدنب  هبتر  ندوب  اراد 

یوک زا  رتالاب  دابآ ، تداعس  نارهت ، یناشن  هب  یتسپ 1981969961 ، دک  یلم 10100402664 و  هسانش  تبث 9764 ، هرامش  هب  نارهت  یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: سردآ سردآ
اهدادرارق  تاکرادت و  روما  یقرش ، موس ،  هقبط  یداتس ،  هزوح  نامتخاس  نارهت ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  نارهت ،  قرب  راولب  زارف ، 

نارهت یا  هقطنم  قرب  تکرش  یمومع  طباور 

سامت 27313131 زکرم  مان 88969737 و 85193768 و  تبث  رتفد   :: نفلت :: -www.setadiran.ir-http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
http://tender.tavanir.org.ir-www.trec.co.ir

:: 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیرات 1401/8/15هرامش زا  دانسا  شورف  عورش   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خیرات 1401/8/19 تعاس 14  تیاغل 

هعسوت رصع   :: عبنم خیرات 1401/8/30عبنم تعاس 14  ات  رثکادح   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5892876 :: هرازه هرازه خیرات 1401/9/1دکدک   تعاس 14/30   - 1401/09/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارشلا دجاو  ناراکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  یکیفارت ) لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبرود  دیرخ   ) یریوصت شیاپ  هژورپ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو 

لایر هیلوا 43.500.000.000  دروآرب  هطوبرم -  تاموزلم  یکیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبرود  دیرخ  - 

لایر  هدرپس 2.175.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادرهش هبعش  یلم  کناب  دزن  هرامش 0104746757008  هب  ابیس  باسح  هب  هدرپس  زیراو  ای  دشاب و  دیدمت  لباق  هک  قوف  غلابم  لداعم  یکناب  همانتنامض 

.دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهعب  یهگآ  هنیزه 

:: سردآ سردآ

اهدادرارق روما  دحاو  اب   02645368536 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس هاگتسدودو   هاگتسدودو سنسیال   سنسیال هارمه   هارمه هبهب   لاوریاف   لاوریاف هاگتسدوددیرخ   هاگتسدوددیرخ ناونع : : ناونع 22

هطوبرم هطوبرم تاموزلم   تاموزلم وو   یکیفارت   یکیفارت لرتنک   لرتنک وو   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یاهنیبرود   یاهنیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   هصقانم
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

2001093897000121 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5892872 :: هرازه هرازه :: 1401/08/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمومع  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادرهش  نارحب  داتس  زاین  دروم  مالقا  دیرخ 
نارهت  ناتسا  رایرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هئارا تروص  رد  اهنت  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  .تسا  یمازلا  ناگدننک  تکرش  یارب  هدوزفا  شزرا  مان  تبث  همانیهاوگ  یداصتقا و  دک  هئارا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
 . دش دهاوخ  تخادرپ  هتبثم  دانسا 

 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   700,000,000 نیمضت :  غلبم 

خیرات زا  لبق  زور  کی  ار  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  تباب  یزیراو  شیف  ای  یکناب  همان  تنامض  لصا  تسیابیم  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 
رایرهش یرادرهش  فکمه  هقبط  ینارسوبوتا  هنایاپ  بنج  زامن  نادیم  رایرهش  رد  عقاو  رایرهش  یرادرهش  یاهدادرارق  نامیپ و  روما  رتفد  لحم  هب  اه  تکاپ  ییاشگزاب 

.دش  دنهاوخ  هتشاذگ  رانک  هصقانم  زا  تروصنیاریغ  رد  .دنیامن  لیوحت 
14:30 تعاس : 1401/11/25 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رایرهش یرادرهش  داتس  نامتخاس  نمهب  ینارسوبوتا 22  هنایاپ  بنج  زامن  نادیم  رایرهش ـ   ، 3351646751 یتسپ :  دک  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارحب نارحب داتس   داتس زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هقطنم 16 یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/82 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگآعبنم راشتنا  خیرات  زا  زور  فرظ 10  رثکادح  دانسا  هئارا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5892993 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاه متسیس  زا  ینابیتشپ  قیرح و  مالعا  یاه  متسیس  اهروسناسآ و  تاسیسأت و  یزور  هنابش  یرادهگن  ظفح و  تایلمع  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوخ  یاه  نامتخاس  یتارباخم 

لایر دروآرب 13.366.272.996 

همانیهاوگ یاراد  نینچمه  روشک و  یزیر  مانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  تاسیسات  جنپ  هبتر  یعامتجا و  روما  راک و  ترازو  زا  تیحالص  زوجم  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوب دهاوخ  هدنرب  هدهعب  یهگآ  هنیزه  نمهب -  کراپ  هبعش  رهش  کناب  دزن  باسح 1004559513  هب  لایر  غلبم 400.000.000  هدرپس  ناراکنامیپ -  ینمیا  تیحالص 

اهدادرارق دحاو  داهنشیپ  لیوحت   :: سردآ سردآ

84161202 - 841617 :: نفلت :: business.tehran.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  77   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: 19-8-1401-م یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تراجت  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5892688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوجلد یرونربیف  یطابترا  یشکلباک  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 :: سردآ سردآ
ناجنز هقطنم  تارباخم  تاکرادت  ینابیتشپ و  هرادا 

:: نفلت :: www.zanjan.tci.ir -www.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زازا ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   قیرح   قیرح مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس وو   اهروسناسآ   اهروسناسآ وو   تاسیسأت   تاسیسأت یزور   یزور هنابش   هنابش یرادهگن   یرادهگن وو   ظفح   ظفح تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
دوخ دوخ یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس یتارباخم   یتارباخم یاه   یاه متسیس   متسیس

55

یرونربیف یرونربیف یطابترا   یطابترا یشکلباک   یشکلباک تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 66

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   رصعهرامش تعاس 19   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرالاس مدرم   :: عبنم حبصعبنم تعاس 9  - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5892709 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 10   - 1401/08/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش نیگشم  تلو  ولیک  تسپ 63/230  یتارباخم  تازیهجت  یزاد  ـ نا هار  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   200/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   864/018/000 نیمضت : 

:: سردآ سردآ

04131073227-41934-021 :: نفلت :: www.setadiran.ir-www.lets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو
www.setadiran.ir www.tavanir.org.ir www.azrec.co.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

نیوزق هقطنم  تارباخم  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  پاچ  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

تانئاک  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5892836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیبآ زکرم  ییاوه  لباک و  هکبش  روما  یرادهگن  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.qazvin.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تلو تلو ولیک   ولیک   63/23063/230 تسپ   تسپ یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت یزاد   یزاد ــ نانا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

ییاوه ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش روما   روما یرادهگن   یرادهگن یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 88

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/08تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R3MI/01/001 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   7 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5892860 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش چیئوس  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 231/852/057/000  غلبم 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 6/216/739/005  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک روما  یرادا  نامتخاس  موس  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

07731317250-07731317241 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش خیرات 1401/8/8  زا   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم خیراتعبنم ات   - 1401/08/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893048 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 13   - 1401/08/25 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاین دروم  تازیهجت  چوس و  رورس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 - لایر نیمضت 1.760.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مایپ یللملا  نیب  هاگدورف  تشدهام -  هداج  رهشرهم -  جرک -   :: سردآ سردآ

33266135-02633290074 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش چیئوس   چیئوس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 99

زاین زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت وو   چوس   چوس رورس   رورس 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 51 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

زیر ین  ریدغ  دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، سراف ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

107859 :: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/08/07هرامش هبنش  زور  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 16  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Access Points هاگتسد لیوحت 28  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

همانتنامض تروص  هب  لایر  نیمضت 500.000.000  غلبم  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 1.000.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا راتخم  اهداهنشیپ  هیلک  ای  کی  در  ای  لوبق  رد  زیر  ین  ریدغ  دالوف  تکرش  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب 

نفلت کالپ 17  یبرغ ، مهدراهچ  هچوک  تسراخب  نابایخ  نارهت ، : سردآ هب  زیر  ین  ریدغ  دالوف  تکرش  تالماعم  نویسیمک  هناخریبد  لیوحت :  :: سردآ سردآ
02188754305

اهدادرارق یقوقح و  تیریدم  رتفد  ناجریس ، زیر -  ین  هداج  رتمولیک 50  زیر ، ین  ناتسرهش  سراف ، ناتسا  : سردآ هب  عمتجم  لحم  رد  عقاو  اهدادرارق  هناخریبد 
نفلت 07153854124

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

یلخاد 112 عالطا  یلخاد 6 و   02188754305 :: 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

رورس5892873 هاگتسدودو  سنسیال  هارمه  هب  لاوریاف  هحفص 5)هاگتسدوددیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسات 19هرامش تیاغل  خیرات 1401/08/08  زا   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

راگزور  :: عبنم تعاسعبنم نویسیمک  یرازگرب  خیرات  تعاس 12   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هبنشکی 1401/08/29 زور   12

5892698 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( لوا تبون   ) زاوها یرادرهش  نارمع  نامزاس  یمجح )  ) یناسنا یورین  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( لوا تبون   ) زاوها یرادرهش  نارمع  نامزاس  لحم  رد  هیلخت  لمح و  ریق mc250 و 60*70  دیرخ 

( موس تبون   ) ردنب دیهش  نادیم  حطسمه  ریغ  عطاقت   L 500 یاهروحم 300 و دید  عنام  بصن  تخاس و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Access PointsAccess Points هاگتسد   هاگتسد   2828 لیوحت   لیوحت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

LL   500500 وو     300300 یاهروحم   یاهروحم دید   دید عنام   عنام بصن   بصن وو   تخاس   تخاس -- هیلخت هیلخت وو   لمح   لمح   7070 ** 6060 وو     mc250mc250 ریق   ریق دیرخ   دیرخ -- یناسنا یناسنا یورین   یورین نیمات   نیمات 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 51 ھحفص 11 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/75mjllrk9r463?user=37505&ntc=5893085
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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

هیولیگهک و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   ررقمهرامش تقو  نایاپ  تیاغل  خیرات 1401/08/08  زا   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
داتس 1401/08/10 هناماس  رد 

رگراک راک و   :: عبنم تیاغل 1401/08/22عبنم خیرات 1401/08/11  زا   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5892988 :: هرازه هرازه حبصدکدک   تعاس 9   - 1401/08/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر   78/542/204/910 دروارب : ناهبهب  ککیل -  روحم  یلصفم  یاهکولب  بصن  لمح و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  37/705/500/000 دروارب : دمحاریوب  رنیت  دیپسالگ و  اب  هارمه  یکیفارت  درس  گنر  دیرخ  هیهت و 

یهگا  لصا  رد  جردنم  اه :  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دناب هار و   5 زاین :  دروم  یحالص 

لقنو لمح  نادیم  جوسای -  اریوب  هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا   : :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هطوبرم5892876 تاموزلم  یکیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبرود  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

دیپسالگ دیپسالگ اباب   هارمه   هارمه یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر دیرخ   دیرخ وو   هیهت   هیهت  - - روحم روحم یلصفم   یلصفم یاهکولب   یاهکولب بصن   بصن وو   لمح   لمح ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 51 ھحفص 12 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

1401/200/28015 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 15هرامش ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سدق  :: عبنم تعاس 15عبنم ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5892891 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/08/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نورام -  هرامش 4  تفن  لاقتنا  زکرم  کینورتکلا  تظافح  متسیس  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسزوخ  ناتسا  رد  عقاو  هذیا  هرامش 4  تفن  لاقتنا  زکرم  ارجا  لحم 

زور راک 315  یارجا  تدم 

لایر  نیمضت 2.428.371.402   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  دانسا 300.000  هنیزه 

دشابیم  یمازلا  هبتر 5  اب  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  ربتعم  کیتامروفنا  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا 
دشابیم یمازلا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  ترازو  زا  ربتعم  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا 

:: سردآ سردآ

03133960076 :: نفلت :: www.setadiran.ir - www.shana.ir-nisoنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هطوبرم5892876 تاموزلم  یکیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبرود  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس یارجا   یارجا 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 51 ھحفص 13 
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یزرواشک یتیامح  تامدخ   :: 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   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5892800 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش ینابیتشپو  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001078000016 زاین :  هرامش 

یزرواشک یتیامح  تامدخ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

% ددرگ اضماو  رهمو  هدناوخ  لماک  تسویپ  لیاف  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  زور  ود  هتفهرد  تکرش  رد  یکیزیف  تروصب  ورین  روضح  هتکن :

1517739111 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  هچوک 4  یدناگ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88873804-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

84831111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5892847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  هبترم  کی  اههاگدورف  layout شیازفاو برقت  جرب و  روتالیمیس  رازفا  مرن  یناسرزور  هب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001010000201 زاین :  هرامش 

( یصصخت ردام   ) ناریا ییاوه  یربوان  اه و  هاگدورف  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

هبترم 1 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اه هنیزه  هیلک  - تسا یمازلاروتکاف  شیپ  هئارافربتعم  یتناراگو  تنامض  یارادو  هدوب  یناریا  دیاب  هئارا  لباق  تامدخواهالاک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدننک  نیمات  هدهعرب  هریغو ...  هیلخت  لمح ، ، همیب : لماش

1378835185 یتسپ :  دک  ناریا ،  ییاوه  یربوان  اههاگدورف و  تکرش  نامتخاس  جارعم  راولب  دابآرهم  هاگدورف  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63148250-021  ، 6348117-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

63148106-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش ینابیتشپو   ینابیتشپو یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 1515

layoutlayout شیازفاو   شیازفاو برقت   برقت وو   جرب   جرب روتالیمیس   روتالیمیس رازفا   رازفا مرن   مرن یناسرزور   یناسرزور هبهب   ناونع : : ناونع 1616

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

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

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

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

5892972 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  امن  بطق  ضیوعن  هنانیهاوگ و  رودص  تست و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645002226 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم  VERITAS یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف   8x5 ههام تروپاس 12  اب  تاعالطا  یزاس  کچوک  ناکما  همانیهاوگ  دیدمت  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هنایار ناسمد  یسدنهم  هدننک  هضرع 
هخسن 1 دادعت : 

1401/08/19 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک تفارد  دات و  زا  سپ  هام  تخادرپ 2  تیولوا 2 - رد  رهشوب  رد  ناگدنشورف  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33553731-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج ناسارخ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هریخذ  دراه  هاگتسد  دیرخ 3  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007011000499 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/16 زاین :  خیرات 

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ اب  هارمه  یلخاد  تارابتعا  لحم  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9719866945 یتسپ :  دک  یبونج ،  ناسارخ  قرب  عیزوت  تکرش.یرادا  تیاس.مظعا  ربمایپ  راولب.دنجریب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32400570-056  ، 32400450-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32400456-056 :: 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 تسیل   تسیل قبط   قبط امن   امن بطق   بطق ضیوعن   ضیوعن وو   هنانیهاوگ   هنانیهاوگ رودص   رودص وو   تست   تست ناونع : : ناونع 1717

زاس زاس هریخذ   هریخذ دراه   دراه هاگتسد   هاگتسد دیرخ  33   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

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   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893027 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نزاخم زا  یکی  یور  رب  شزومآ  یرازفا و  تخس  لفق  هارمه  هب   TANKMASTER2019 رازفا مرن  هاگتسد FBM-2180 و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دزی تفن  لاقتنا 

1201001105000394 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ی - 
یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 

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

ناجنسفر رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هدننک  نیمات  طسوت  یتسویپ ) کرادم   ) هدش تسویپ  مالعتسا  طیارش  ندومن  ظاحل  هجوت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31365156-034  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: 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  22   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لاقتنا لاقتنا نزاخم   نزاخم زازا   یکی   یکی یور   یور ربرب   شزومآ   شزومآ وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس لفق   لفق هارمه   هارمه هبهب     TANKMASTER2019TANKMASTER2019 رازفا   رازفا مرن   مرن وو     FBM-2 180FBM-2 180 هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
تفن تفن

1919
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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 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5892857 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هاگورین  وولو  تچر  زا  لاکشا  عفر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000819 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/17 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32910000-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنهس 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 13 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5892882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ طیارش  قفو  دنهس  هاگورین  زاین  دروم   DCS یاه تراک  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001525000194 زاین :  هرامش 

دنهس قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ طیارش  قفو  دنهس  هاگورین  زاین  دروم   DCS یاه تراک  دیرخ  - 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
متیآ  22 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
بانب رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ طیارش  قفو  دنهس  هاگورین  زاین  دروم   DCS یاه تراک  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک  ، D دحاو هقبط 5 ،  درمز ،  نامتخاس  ش.آ ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  یوربور  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5156917139 یتسپ : 

33248481-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33248496-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ شیالاپ   شیالاپ تکرش   تکرش هاگورین   هاگورین وولو   وولو تچر   تچر زازا   لاکشا   لاکشا عفر   عفر ناونع : : ناونع 2020

هاگورین هاگورین زاین   زاین دروم   دروم   DCSDCS یاه   یاه تراک   تراک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5892781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قبط  دابانگ (  هاگدورف  قیرح  مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000243 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یردنک یلکوت  یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  عون  زا  قیقد  عالطا  تهج 

سامت 09158651068 هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  لمح و  هنیزه 

تامدخ الاک و  دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط دابانگ (  (  دابانگ هاگدورف   هاگدورف قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2222

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

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

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

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

5892844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سخرس یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  قیرح  افطا  متسیس  یزادنا  ارو  بصن  داجیا  مالس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090465000008 زاین :  هرامش 

سخرس ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  سخرس  یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  قیرح  افطا  متسیس  یزادنا  ارو  بصن  داجیا  مالس  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
لیاف  3 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک نیمات  اب  باسح  اسافمو  همیب  راک  ماجنا  لوط  رد  هدننک  نیمات  اب  ناکسا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9381184883 یتسپ :  دک  رگراک ،  راولب  سخرس ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34524890-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34526656-051 :: 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

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  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   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5892846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یزکرم  رابنا  قیرح  ءافطا  مالعا و  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092734000104 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

باب 1 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  تسویپ  دانسا  یرازگراب  دیئات و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  یناشن  شتآ  نامزاس  زا  یهاوگ  هئارا 

تسا یمازلا  یراک  هموزر  هئارا 

1435893737 یتسپ :  دک  رجفلاو خ 3 ،  کرهش  یاهتنا  یبونج  ییاهب  خیش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85122500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85122500-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا ارار   وو   بصن   بصن داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 2323

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/07تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5893098 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اتز  قیرح  مالعا  یمشچ -  اب 10   j1 هدننک نفلت  اب   z4 ریگدزد لسکیپاگم -  اوهاد 5  لاناک  نیبرود 16  لماش  یریوصت  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001093000159 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
09101989747 ولیدمحا یاقآ  تالاوس  تهج  - تسویپ تسیل  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/08/11 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

اب لاسرا  هنیزه  .دش  دهاوخن  یسررب  یداهنشیپ  تمیق  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروصرد.دشاب  همیمض  هدننک  نیمات  ءاضما  ورهم  اب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف هدافتسا  طبترم  دک  ناریا  زا  یراذگ  تمیق  تهج  افطل.دشابیم  هامود  دودح  تخادرپ  .دشابیم  هدنشورف 

1511647416 یتسپ :  دک  -پ24 ،  ارزو نابایخ  - یلوبمالسا دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84014-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: 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

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 08 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5892758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   یمشچ   یمشچ   1010 اباب     j1j1 هدننک   هدننک نفلت   نفلت اباب     z4z4  ریگدزد ریگدزد لسکیپاگم -  -  لسکیپاگم   55 اوهاد   اوهاد لاناک   لاناک   1616 نیبرود   نیبرود لماش   لماش یریوصت   یریوصت مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525

لباک لباک وو   میس   میس ناونع : : ناونع 2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ههامود تخادرپ.ددرگیم  لاطبا  تسویپ  لیافدقاف  مالعتسا  - تسویپ لیاف  تاصخشم  ساسارب  لباک  میس و   P تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000060000371 زاین :  هرامش 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم    یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کت هواک  لباک  میس و  هدننک  هضرع  عجرم  یفالک  هتسب  یرتم  لوط   mm^2 1/5 عطقم حطس  یسم  سنج  ترا  قرب  میس  الاک :  مان 

رتم 500 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

کت هواک  لباک  میس و  هدننک  هضرع  عجرم  یفالک  هتسب  یرتم  لوط   mm^2 2/5 عطقم حطس  یسم  سنج  کشخ  کت ال  قرب  میس  الاک :  مان 
رتم 800 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
هرقرق یدنب  هتسب  عون  یرتم  لوط   mm 4/95 رطق  PVC شکور سنج  نلیتا  یلپ  قیاع  سنج  سم  یداه  سنج   RG58/U لایسکاوک یتارباخم  لباک  الاک :  مان 

دامع یداه  همین  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   AMPHENOL هدنزاس عجرم 
رتم 400 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
یدنب هتسب  عون   mm 0/4 رطق جوز  هتشر 4  دادعت  نلیتا  یلپ  شکور  سنج  نلیتا  یلپ  قیاع  سنج  سم  یداه  سنج   A-2Y-St-2Y یتارباخم لباک  الاک :  مان 

نامرک لباک  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  لوط  هرقرق 
رتم 1000 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
شکور سنج   PVC قیاع سنج   3x35/16+16 mm^2 عطقم حطس  سم  یداه  سنج   Kv 0/6-1 ژاتلو  NYCY هتشر راد 3/5  دلیش  ینیمز  قرب  لباک  الاک :  مان 

ناسارخ کیرتکلا  یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  ناسارخ  کیرتکلا  یتعنص  هدنزاس  عجرم  یرتم  هرقرق   PVC
رتم 100 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک  یرتم  هرقرق  یدنب  هتسب  عون   2/5x3 mm^2 عطقم حطس   PVC شکور سنج  یسم  یداه  سنج  قیقد  رازبا  ینیمز  قرب  لباک  الاک :  مان 

ناریا یزکرم  نهآ  گنس  هدننک  هضرع  عجرم   SHENGLONG ELECTRICAL EQUIPMENT COMPANY هدنزاس عجرم 
رتم 500 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   BERICA CAVI هدنزاس عجرم  یرتم  هرقرق   2x1/5 mm^2 عطقم حطس   B07302150 لدم قیرح  دض  لباک  الاک :  مان 

فیس اترآ  نژیو  یسدنهم  یناگرزاب 
رتم 300 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   LEGRAND هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   LSZH لدم دنارگل   utp Cat6A هکبش لباک  الاک :  مان 

ناتسراهب یورین  ایاپ  تارباخم  قرب و  یسدنهم  ینف و  هدننک 
رتم 2135 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیوحت لحم  - تسویپ لیاف  قباطمانیع  ینف  تاصخشم.ددرگیمندات  مالعتسا  تروصنیاریغرد  دوش و  یراذگرابو  لیمکت  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تخادرپ هیلخت  لمح و  تباب  هنیزه  چیهودشاب  یم  هاگشهوژپ ) هژورپ  یکشزپنادند ، هدکشناد  بنج  یسودرف ، هاگشناد  سیدرپ  ) ردالاک

یدبع 09158705030: سامت.دوشیمن

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارگراثیا روما  دیهش و  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5892783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  لنپ  چپ  ددع   4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرون ربیف  لتکیپ  ددع  100
یرون ربیف  روتپادآ  ددع  50

یرون ربیف  تساک  ددع   4
1201005345000211 زاین :  هرامش 
نارگراثیا روما  دیهش و  داینب  هدننک :  رازگرب 

DATWYLER دنرب زا  تازیهجت  مامت  - 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  158 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هزور هنیزه 40  تخادرپ  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب نارهت  زا  هدننک  نیمآت  - 2

دیهدن  هئارا  هباشم  دک  ناریا  ًافطل  - 3
دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  لمح  هنیزه  - 4

دوش یم  یقلت  نکی  نل  مک  تمدخو  هداد  تدوع  الاک  تریاغم ، تروصرد  ودشاب  یم  هدننک  تساوخرد  دحاو  اب  تمدخ  / الاک دأت  - 5

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

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

42581250-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: 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   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5892842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون یرون ربیف   ربیف تساک   تساک ددع   ددع   44 یرون   یرون ربیف   ربیف روتپادآ   روتپادآ ددع   ددع 5050 یرون   یرون ربیف   ربیف لتکیپ   لتکیپ ددع   ددع 100100 یرون   یرون ربیف   ربیف لنپ   لنپ چپچپ   ددع   ددع   44 ناونع : : ناونع 2727

هنایار هنایار تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هنایار تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000548 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ماس  هدننک  هضرع  عجرم   1/5TB/32M/7200RPM لدم  internal کسید دراه  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

ناریا یزادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   IBM یتراجت مان   PC310600 CL9-ECC DDR3 1333LP RDIMM لدم  GB 4 تیفرظ هنایار  هظفاح  تراک  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
نیرگ یتراجت  مان  تداعس  هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نیرگ  هدنزاس  عجرم   ATX لدم  W 200 ناوت لارتناس  سیک  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

ییالع هلا  حور  هدننک  هضرع  عجرم   GIGABYTE هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GIGABYTE یتراجت مان   H310M-S2P2 لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
ینامحر یبتجم  هدننک  هضرع  عجرم   GEFORCE هدنزاس عجرم   GEFORCE یتراجت مان   GT2 10 لدم هنایار  دربراک   EFOX کیفارگ تراک  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  تنارف  هدنزاس  عجرم  تنارف  یتراجت  مان   FN-K2PS لدم  PS2 تروپ ود   KVM چیئوس الاک :  مان 
ددع 50 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
تراجت سوناف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   INTELL هدنزاس عجرم   INTELL یتراجت مان  هنایار  دربراک   cor i3 skylake7100 وی یپ  یس  الاک :  مان 

هنایمرواخ
ددع 30 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا یلام  داهنشیپ  اب  نامزمه  ینف  داهنشیپ  ندومن  تسویپ  - هدوب یناریا  یالاک  اب  تیولوا  دشابیم و  تسویپ  مالعتساو  هدوب  هباشم  اه  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07431921130 تسا ناگدننک  نیمأت  هدهعرب  تسپ  لمح و  یاه  هنیزه  ددرگیم - لاطبا  یمالعا  خرن  تروصنیا  ریغ  رد  هدوب 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31921130-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5892894 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام ناتسا  طاقن  رد  اههار  بآو  اهلپ  یناشیپ  زا  یروبع  یاهتکاد  حالصاو  یزاسهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001022000189 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تالآرازبا الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

1401/08/17 زاین :  خیرات 
رسمار رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یارب.دوش مالعا  دک  ناریا  کی  رد  داهنشیپ  تیریدم ، نیا  طسوت  دک  ناریا  ندومنن  مالعا  تروص  رد  یلک و  تروص  هب  همیمض ، امتح  تمیق  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش هعجارم  همیمض  هب  امتح  تاعالطا  بسک  تمیق و  داهنشیپ 

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

32314970-011  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5892948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001069 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناویات هدنزاس  روشک  کنیل  ید  یتراجت  مان   DMC-920 لدم ربیف  هب  لباک  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

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

ناتسورس رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  الاک  ییاهن  دات  ددرگ  تسویپ  ینف  داهنشیپ  افطل  دوش 07137848009 - گنهامه  لاسرا  زا  لبق  هدنشورف - هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13 یلا حبص  هبنش 8 یلا 4  هبنش  لیوحت  - دوب دهاوخ  یضاقتم  دات  هقطنم و  رد  الاک  تفایرد 

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

37848009-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا طاقن   طاقن ردرد   اههار   اههار بآبآ   وو   اهلپ   اهلپ یناشیپ   یناشیپ زازا   یروبع   یروبع یاهتکاد   یاهتکاد حالصاو   حالصاو یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 2929

هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 3030

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5893013 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب لمح  هنیزه  دات 09365368335  دروم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960x48TSL لدم هکبش  اتید  چیئوس  ددع   3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ هدنشورف هدهع 

1101092130000129 زاین :  هرامش 
ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TT-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  دات 09365368335  دروم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960x48TSL لدم هکبش  اتید  چیئوس  ددع   3 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هباشم  دک  ناریا  ( تسین لوبق  لباق  هدش  هدافتسا  رفیر و  مالقا  ) دنشاب ون  یلصا و   , ربتعم یتناراگ  یاراد  تسیاب  یم  مالقا  یمامت  /

 : یتسپ دک  ناتسرل ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  سرگاز  نیزنب  پمپ  بنج  یتعیرش  نابایخ  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6818643847

33303026-066  ، 33310205-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33310205-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 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

5893046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

WS-C2960x48TSLWS-C2960x48TSL لدم   لدم هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ددع   ددع   33 ناونع : : ناونع 3131

HDMIHDMI لانگیس   لانگیس لدبم   لدبم  -  - DVI  to RCADVI  to RCA  لدبم لدبم یرون -  -  یرون ربیف   ربیف یطابترا   یطابترا هکبش   هکبش لباک   لباک هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ددرگ هئارا  تسویپ  لیاف  رد  هدش  مالعا  قیقد  تاصخشم  اب  قباطم  تسیاب  یم  داهنشیپ  تسا و  یلک  زاین  مالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000262 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
ماظن هدننک  هضرع  عجرم  ایلارتسا  هدنزاس  روشک   BLACK MAGIC یتراجت مان   Deckline - sdi to hdmi لدم هنایار  هکبش  لدبم  الاک :  مان 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

تالاصتا ابس  هدننک  هضرع  عجرم   Tente Technology هدنزاس عجرم  یرتم  یفالک  هتسب   FC-FC-xM لدم دروکچپ  یرون  ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
نادیپس جاوما 

رتم 30 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

تالاصتا ابس  هدننک  هضرع  عجرم   Tente Technology هدنزاس عجرم  یرتم  یفالک  هتسب   LC-LC--xM لدم دروکچپ  یرون  ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
نادیپس جاوما 

رتم 60 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

تالاصتا ابس  هدننک  هضرع  عجرم   Tente Technology هدنزاس عجرم  یرتم  یفالک  هتسب   SC-SC-xM لدم دروکچپ  یرون  ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
نادیپس جاوما 

رتم 30 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

تالاصتا ابس  هدننک  هضرع  عجرم   Tente Technology هدنزاس عجرم  یرتم  یفالک  هتسب   FC-SC-xM لدم دروکچپ  یرون  ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
نادیپس جاوما 

رتم 60 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

تالاصتا ابس  هدننک  هضرع  عجرم   Tente Technology هدنزاس عجرم  یرتم  یفالک  هتسب   SC-LC-xM لدم دروکچپ  یرون  ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
نادیپس جاوما 

رتم 40 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

ابص رتسگ  هموظنم  هدننک  هضرع  عجرم   MATROX یتراجت مان   ADP-DVI-RCA20F لدم  DVI to RCA لدبم الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
فاو هدننک  هضرع  عجرم   HEADWAY یتراجت مان   LC-LC لدم  cm 30 لوط دروکچپ  یرون  ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 40 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

سراپ هنایار  کشرا  هدننک  هضرع  عجرم   CHANGZHOU HAVIT COMPUTER یتراجت مان   L-603 لدم  HDMI هب  VGA لدبم الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/08/14 زاین :  خیرات 
هسراپ نینط  نیرآ  هدننک  هضرع  عجرم   ATP یتراجت مان   HDVI-01 لدم  DVI هب  HDMI لانگیس لدبم  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ یاراد  ربتعم و  دنرب  دندرگ -  یم  تست  نامزاس  ینف  ناسانشراک  طسوت  وکیات )  ) اهدروکچپ  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999713113 یتسپ :  دک  ناریا ،  یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  مج  ماج  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22164087-021  ، 22024949-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب یا  هقطنم  بآ  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 19 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893049 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم هباشمالاکدک  - دنک ینابیتشپ  یرونربیف  -24s-ws-c3850 چیوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001431000286 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کارا یزاس  نیشام  یدیلوت  یتعنص و  یماهس  هدننک  هضرع  عجرم   KOBOLD یتراجت مان   DWN-36W2F3RTXY لدم  in 10 یبد چوس  الاک :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514789484 یتسپ :  دک  یراولد ،  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327002-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327400-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا تازیهجت  تخاسریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005456 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/08/23 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31312877-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ینابیتشپ ینابیتشپ یرونربیف   یرونربیف -- 2424s-ws-c3850s-ws-c3850 چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 3333

کینورتکلا کینورتکلا تازیهجت   تازیهجت تخاسریز   تخاسریز ناونع : : ناونع 3434

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

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

زا 51 ھحفص 27 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/3eu34vpz5r6ws?user=37505&ntc=5893049
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5893049?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dfflpq6gjh2rz?user=37505&ntc=5893083
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5893083?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

هکبش5892800 ینابیتشپو  هحفص 13)یرادهگن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا و5893027 تخس  لفق  هارمه  هب   TANKMASTER2019 رازفا مرن  هاگتسد FBM-2180 و 
تفن لاقتنا  نزاخم  زا  یکی  یور  رب  شزومآ 

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5892983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا روتینام 55  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001067 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرادا یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   BENQ یتراجت مان   PH550 لدم  in 55 چنیا بسح  رب  رگشیامن  زیاس  یتعنص  روتینام  الاک :  مان 

زادرپ نایار  ناتسزوخ 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

زا سپ  الاک  ییاهن  دات  ددرگ  تسویپ  ینف  داهنشیپ  افطل  دوش 07137848009 - گنهامه  لاسرا  زا  لبق  هدنشورف - هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یضاقتم دحاو  دات  سپ   13 یلا حبص  هبنش 8 یلا 4  هبنش  لیوحت  - دوب دهاوخ  یضاقتم  دات  هقطنم و  رد  الاک  تفایرد 

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

37848009-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: 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  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

چنیا چنیا   5555 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جرک یرادرهش  کی  هقطنم   :: 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 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5892969 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا تاصخشم  قبط  نابایخ  فرعم  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095545000023 زاین :  هرامش 

جرک کی  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناتستشد دیراورم  نارادایرد  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-101 لدم  33x80 cm زیاس لیطتسم  لکش  یرهش  نابایخ  هچوک و  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ناتستشد دیراورم  نارادایرد  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 140 دادعت : 

1401/08/11 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالعتسا تاصخشم  قبط  نابایخ  فرعم  ولبات  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3155711177 یتسپ :  دک  یتعیرش ،  راولب  یادتبا  - یناقلاط نادیم  - تلاسر کرهش  - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32506615-26  ، 32506615-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32556844-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5892985 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبقرط رهش  حطس  یشک  طخ  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050352000067 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  هبقرط  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

دولانیب رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9351947146 یتسپ :  دک  هبقرط ،  یرادرهش  ملعم -  راولب  هبقرط -  رهش  دولانیب ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34222213-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34222626-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نابایخ نابایخ فرعم   فرعم ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3636

رهش رهش حطس   حطس یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3737

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

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

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

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

5893000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبقرط رهش  حطس  یکیفارت  تازیهجت  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050352000066 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  هبقرط  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

دولانیب رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9351947146 یتسپ :  دک  هبقرط ،  یرادرهش  ملعم -  راولب  هبقرط -  رهش  دولانیب ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34222213-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34222626-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا ناتسا  رد  لیباروش  یرگشدرگ  هعسوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893033 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروآرب و تسویپب  لیباروش  گنیر  رود  یرتم  یاه 12 غارچ  هلک  ضیوعت  تهج  ددع  دادعت 150 هب  تاو  ینابایخ 150 غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هدافتسا  الاک  هباشم  دک  ناریا  زا.کرادم 

1101092733000076 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  رد  لیباروش  یرگشدرگ  هعسوت  تیریدم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رونلگ هدنزاس  عجرم   W 150 ناوت  L هراتس حرط  ینابایخ   LED غارچ الاک :  مان 
هلعش 150 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا یراکزور  یط 45 هدننک  تساوخرد  دحاو  دات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  یتخادرپ.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهعب  تاروسک  ریاس  همیب و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  زوجم  تیحالص و  هئارا.ددرگ  تسویپ  هناماس  رد  هدنشورف  تاصخشم  روتکاف و  شیپ.لیباروش  تیریدم  یمومع  یاهدمآرد  لحم 

5613643344 یتسپ :  دک  لیباروش ،  یرگشدرگ  هقطنم  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33522821-045  ، 33511077-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33511077-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 3838

یرتم یرتم 1212 یاه   یاه غارچ   غارچ هلک   هلک ضیوعت   ضیوعت تهج   تهج ددع   ددع 150150 دادعت   دادعت هبهب   تاو   تاو 150150 ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

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

دهشم یباراف  ناتسرامیب   :: 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   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5892951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کرحتم هگنل  یا 4  هشیش  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091484000191 زاین :  هرامش 

دهشم یباراف  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کف نمیا  نازاس  برد  هدننک  هضرع  عجرم   FAAC یتراجت مان   A100 لدم  100x220 cm داعبا یا  هشیش  سنج  ناملآ  رکناد  روتوم  اب  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا دوجوم  یتسویپ  لیاف  رد  زکرم  نیا  طیارش  نینچمه  لماک و  تاصخشم  انمض  .دشاب  یم  هباشم  یمالعا  دک  ناریا  مارتحا  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9178686917 یتسپ :  دک  رثوک ،  یادتبا  دابآ -  لیکو  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38072492-051  ، 38817980-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38818300-051 :: 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

کرحتم کرحتم هگنل   هگنل   44 یایا   هشیش   هشیش کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 4040

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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نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5893065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلیر کیتاموتا  برد  سکبریگ  روتوم  هاگتسد  ود  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001630000017 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یزکرم رد  تاشورپ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  تنلسکا  لدم   V 220 ژاتلو  W 370 ناوت یلیر  برد  روتوم  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش اب  دیتشاد  رتشیب  ییامنهار  هب  زاین  هکیتروص  رد  تسویپ  لیاف  لماک  قیقد و  هعلاطم  زا  سپ  تسا  هباشم  هدش  تبث  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یتهزن  یاقآ   09133407616

7618947856 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  راولب  یاهتنا  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31268402-034  ، 32110113-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32111119-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یلیر یلیر کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد سکبریگ   سکبریگ روتوم   روتوم هاگتسد   هاگتسد ودود   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4141

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

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

زا 51 ھحفص 32 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5892866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینورتکلا تظافح  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498005457 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31312877-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5892917 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  اب  قباطم  هتسبرادم  نیبرود  تست  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000520 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
زنل تست  تازیهجت  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/18 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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 4242

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود تست   تست هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 4343
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5892959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701001068 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   M300P لدم هکبش  تحت  لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

ناتسورس رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  الاک  ییاهن  دات  ددرگ  تسویپ  ینف  داهنشیپ  افطل  دوش 07137848009 - گنهامه  لاسرا  زا  لبق  هدنشورف - هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13 یلا حبص  هبنش 8 یلا 4  هبنش  لیوحت  - دوب دهاوخ  یضاقتم  دات  هقطنم و  رد  الاک  تفایرد 

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

37848009-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هدننک5893098 نفلت  اب   z4 ریگدزد لسکیپاگم -  اوهاد 5  لاناک  نیبرود 16  لماش  یریوصت  مزاول  دیرخ 
قیرح مالعا  یمشچ و  اب 10   j1

هحفص 18) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " 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

5893085Access Points هاگتسد لیوحت 28  هحفص 8)دیرخ و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: 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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4444

پوکسورکیم پوکسورکیم لاتیجید   لاتیجید یرادربسکع   یرادربسکع نیبرود   نیبرود نیبرود -  -  نیبرود هیاپ   هیاپ والکوتا - - والکوتا یکیتسال   یکیتسال ریگ   ریگ هزرل   هزرل یرادربسکع -  -  یرادربسکع وو   یرادرب   یرادرب ملیف   ملیف نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
شیامن شیامن هدرپ   هدرپ -- یرادربریوصت یرادربریوصت نیبرود   نیبرود هعطق   هعطق زنل   زنل  - - راد راد نفورکیم   نفورکیم تستس   دهده    - - روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو شیامن   شیامن هدرپ   هدرپ یراوید   یراوید هیاپ   هیاپ یهاگشیامزآ - - یهاگشیامزآ

راد راد هیاپ   هیاپ یکامورک   یکامورک

4545
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5892884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادربسکع یرادرب و  ملیف  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000547 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
شورس یریوصت  یتوص  هدنزاس  عجرم   SONY یتراجت مان   HVR-HD1000E لدم لاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 

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

عجرم نامیپ  رتسگ  شاعترا  هدنزاس  عجرم  الاب  شزرل  اب  یکیناکم  یاه  متسیس  دربراک   PN 6 یدالوف جنلف  عون   in 60 زیاس والکوتا  یکیتسال  ریگ  هزرل  الاک :  مان 
نامیپ رتسگ  شاعترا  هدننک  هضرع 

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

یفاچ یدجس  میسن  هدنزاس  عجرم   UNIQUE یتراجت مان   UV-B03R لدم  CCTV نیبرود هیاپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
تازیهجت هدننک  هضرع  عجرم   LUMENERA یتراجت مان   LUMENERA 375 CI/O لدم یهاگشیامزآ  پوکسورکیم  لاتیجید  یرادربسکع  نیبرود  الاک :  مان 

شوکهب یکشزپ 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  باتفآ  ناریوصت  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  نوسکلس  یتراجت  مان   CWB3060 لدم روتکژرپ  وئدیو  شیامن  هدرپ  یراوید  هیاپ  الاک :  مان 

باتفآ ناریوصت  اترآ  هدنزاس 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یرفظم روصنم  هدننک  هضرع  عجرم   ETEORO یتراجت مان   ET-600 لدم راد  نفورکیم  تس  ده  الاک :  مان 

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

قرش لرتنک  نیتبآ  هدننک  هضرع  عجرم   VIMS هدنزاس عجرم   Openvcam لدم یرادربریوصت  نیبرود  هعطق  زنل  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
روشک باتفآ  ناریوصت  اترآ  هدنزاس  عجرم  نوسکلس  یتراجت  مان   CSG200T لدم  200x200x12 cm زیاس زبس  گنر  راد  هیاپ  یکامورک  شیامن  هدرپ  الاک :  مان 

باتفآ ناریوصت  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا یلام  داهنشیپ  اب  نامزمه  ینف  داهنشیپ  ندومن  تسویپ  - هدوب یناریا  یالاک  اب  تیولوا  دشابیم و  تسویپ  مالعتساو  هدوب  هباشم  اه  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07431921130 تسا ناگدننک  نیمأت  هدهعرب  تسپ  لمح و  یاه  هنیزه  ددرگیم - لاطبا  یمالعا  خرن  تروصنیا  ریغ  رد  هدوب 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31921130-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

cctv :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  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 07 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5892899 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کردم  قبط   CCTV هکبش یرادهگن  تالآرازبا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105002154 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایرافغ دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   PROSKIT یتراجت مان   CP-376TR لدم هکبش  سرپ  راچآ  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  دات  دروم  یتسویپ  کردم  رد  هدش  رکذ  طیارش  الاک و  ینف  تاصخشم  الاک ، دادعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32469013-076  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

cctv :: 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

نیبرود5892884 نیبرود -  هیاپ  والکوتا - یکیتسال  ریگ  هزرل  یرادربسکع -  یرادرب و  ملیف  نیبرود 
روتکژرپ وئدیو  شیامن  هدرپ  یراوید  هیاپ  یهاگشیامزآ - پوکسورکیم  لاتیجید  یرادربسکع 
راد هیاپ  یکامورک  شیامن  هدرپ  - یرادربریوصت نیبرود  هعطق  زنل   - راد نفورکیم  تس  ده  -

هحفص 34) )  cctvcctv

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

5892899CCTV هکبش یرادهگن  هحفص 34)تالآرازبا  )  cctvcctv

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5892781( تسویپ تاصخشم  قبط  دابانگ (  هاگدورف  قیرح  مالعا  هحفص 18)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

متسیس5892993 اهروسناسآ و  تاسیسأت و  یزور  هنابش  یرادهگن  ظفح و  تایلمع  یارجا  یراذگاو 
دوخ یاه  نامتخاس  یتارباخم  یاه  متسیس  زا  ینابیتشپ  قیرح و  مالعا  یاه 

هحفص 7) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هدننک5893098 نفلت  اب   z4 ریگدزد لسکیپاگم -  اوهاد 5  لاناک  نیبرود 16  لماش  یریوصت  مزاول  دیرخ 
قیرح مالعا  یمشچ و  اب 10   j1

هحفص 18) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

CCTVCCTV  هکبش هکبش یرادهگن   یرادهگن تالآرازبا   تالآرازبا ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 13هرامش ات   - 1401/08/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلدمه  :: عبنم تعاس 13عبنم ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5892701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسد هقیرح 30  عفد  تکروا  راولش و  لماک (  یدارفنا  تازیهجت  یتایلمع و  هسبلا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  40/300/000/000 دروارب :  تفج ) شکتسد 55  تفج ،  30 یناشن شتآ  همکچ  ددع ،  یناشن 30  شتآ  هالک 

یهگا  لصا  ردد  جردنم  لایر   3/015/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000 دیرخ : 

اهدادرارق اه و  نامیپ  روما  هرادا  جرک -  یرادرهش   :: سردآ سردآ

35892423-026 :: نفلت :: www.karaj.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یدارفنا5892701 تازیهجت  یتایلمع و  هسبلا  هحفص 7)دیرخ  قیرح  ( قیرح

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

لباک5892758 هحفص 20)میس و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5892781( تسویپ تاصخشم  قبط  دابانگ (  هاگدورف  قیرح  مالعا  هحفص 18)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5892844 افطا  متسیس  یزادنا  ار  بصن و  هحفص 18)داجیا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5892846 ءافطا  مالعا و  متسیس  هحفص 18)یارجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

متسیس5892993 اهروسناسآ و  تاسیسأت و  یزور  هنابش  یرادهگن  ظفح و  تایلمع  یارجا  یراذگاو 
دوخ یاه  نامتخاس  یتارباخم  یاه  متسیس  زا  ینابیتشپ  قیرح و  مالعا  یاه 

هحفص 7) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هدننک5893098 نفلت  اب   z4 ریگدزد لسکیپاگم -  اوهاد 5  لاناک  نیبرود 16  لماش  یریوصت  مزاول  دیرخ 
قیرح مالعا  یمشچ و  اب 10   j1

هحفص 18) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

یدارفنا یدارفنا تازیهجت   تازیهجت وو   یتایلمع   یتایلمع هسبلا   هسبلا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

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 " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

کینورتکلا5892866 تظافح  تازیهجت  یرادهگن  هحفص 32)ریمعت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کینورتکلا5892891 تظافح  متسیس  هحفص 13)یارجا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 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

هدننک5893098 نفلت  اب   z4 ریگدزد لسکیپاگم -  اوهاد 5  لاناک  نیبرود 16  لماش  یریوصت  مزاول  دیرخ 
قیرح مالعا  یمشچ و  اب 10   j1

هحفص 18) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یمالسا یروهمج  یرازگربخ  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   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5892770 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل امتح  .هدش  تسویپ  قبط  یبناج  مزاول  زنل 24*70 و 70*200 و 400 و  هارمه  هب   EOS R3 Mirrorless نناک نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامن هعلاطم  ار  تسویپ 

1101003718000064 زاین :  هرامش 
یمالسا یروهمج  یرازگربخ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

نناک  EOS لدم یکشم  هندب  لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعلاطم ار  تسویپ  تسیل  امتح  .هدش  تسویپ  قبط  یبناج  مزاول  زنل 24*70 و 70*200 و 400 و  هارمه  هب   EOS R3 Mirrorless نناک نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  هیهت و  تسویپ  تسیل  قبط  روتکاف  شیپ  دامن و  هعلاطم  ار  تسویپ  تسیل  امتح  .دیریگب  سامت  هرامش 09120809334  اب  .دامن 

1595633319 یتسپ :  دک  یمالسا ،  یروهمج  یرازگربخ  نامزاس  دابآ  فسوی  یهار  ود  لباقم  رصعیلو  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82923120-021  ، 82921-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

8800171-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نناک نناک نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  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 14 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5892883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دراه هبعج  + یقاصلا لیاف  قباطم  ( یرومم شلف  + لیابوم هیاپ  3 ردلوه + کنابرواپ + یکدنف رزراش  + رکیپسا + داپریا  ) یتیریم کپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سکاب دراه  مالقا و  یور  یزکرم  کناب  یوگول  که  + سکاب

1201004010000231 زاین :  هرامش 
ناریا یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  هدننک :  رازگرب 

که  + سکاب دراه  هبعج   + یقاصلا لیاف  قباطم  یرومم  شلف   + نیبرود لیابوم و  هیاپ  ردلوه 3  + کنابرواپ + یکدنف رزراش  + رکیپسا  + داپریا لماش  یتیریم  کپ  - 
( کپ الک 200   . الاب مالقا  لماش  کپ  ره  ) سکاب دراه  مالقا و  همه  یور  یزکرم  کناب  یوگول 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  200 دادعت : 

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

نیمات اب  روتکاف  روتکاف و  شیپ  قبط  کناب  طسوت  دات  زا  سپ  دشابیم و  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   . تسیرورض روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیمن . لوبق  دروم  هناماس  تادات  لحارم  رد  تمیق  شیازفا  دشابیم .  هام  ادودح 1  باسح  هیوست  تدم   . دش دهاوخ  هیوست  هدننک 

1135931496 یتسپ :  دک  هرامش 213 ،  یسودرف  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64464213-021  ، 64463819-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66736986-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نناک5892770 هحفص 13)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

هطوبرم5892876 تاموزلم  یکیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبرود  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

شلف5892883 + لیابوم هیاپ  3 ردلوه + کنابرواپ + یکدنف رژراش  + رکیپسا + داپریا  ) یتیریدم کپ 
سکاب دراه  مالقا و  یور  یزکرم  کناب  یوگول  کح  + سکاب دراه  هبعج  (+ یرومم

هحفص 13) نیبرود  ( نیبرود

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

نیبرود5892884 نیبرود -  هیاپ  والکوتا - یکیتسال  ریگ  هزرل  یرادربسکع -  یرادرب و  ملیف  نیبرود 
روتکژرپ وئدیو  شیامن  هدرپ  یراوید  هیاپ  یهاگشیامزآ - پوکسورکیم  لاتیجید  یرادربسکع 
راد هیاپ  یکامورک  شیامن  هدرپ  - یرادربریوصت نیبرود  هعطق  زنل   - راد نفورکیم  تس  ده  -

هحفص 34) )  cctvcctv

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

هتسبرادم5892917 نیبرود  تست  هحفص 32)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسب5892959 رادم  هحفص 32)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یوگول یوگول کحکح   ++ سکاب سکاب دراه   دراه هبعج   هبعج (+(+ یرومم یرومم شلف   شلف ++ لیابوم لیابوم هیاپ   هیاپ 33 ردلوه ردلوه ++ کنابرواپ کنابرواپ ++ یکدنف یکدنف رژراش   رژراش ++ رکیپسا رکیپسا ++ داپریا داپریا  ) ) یتیریدم یتیریدم کپکپ   ناونع : : ناونع
سکاب سکاب دراه   دراه وو   مالقا   مالقا یور   یور یزکرم   یزکرم کناب   کناب

4949
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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

(( 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

هدننک5893098 نفلت  اب   z4 ریگدزد لسکیپاگم -  اوهاد 5  لاناک  نیبرود 16  لماش  یریوصت  مزاول  دیرخ 
قیرح مالعا  یمشچ و  اب 10   j1

هحفص 18) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " 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

زاس5893011 هریخذ  دراه  هاگتسد  هحفص 13)دیرخ 3  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5892678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتوم  STEP ویارد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004117000344 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
زمرت یاراد  اتلد  روتوم  رورس  - 

A2-1000W-3R-B
زاف کت 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/08/23 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن لصاح  سامت  یلخاد 4400  نفلت 02634915960  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36100940-026  ، 36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتوم روتوم   STEPSTEP  ویارد ویارد ناونع : : ناونع 5050
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رهشوب یا  هقطنم  بآ  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 19 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5892729 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DL380 لدم رورس  رواپ  ددع - تشه   G9 32 مر ددع - هس  DL380 PG8 لدمرورس نف   - ددع کی  رورس  کنیس  تیه  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  الاکدک  هاگتسد -  کی   P G8 d

1101001431000285 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هنایار ورس  هدننک  هضرع  عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   DL لدم رورس  لماک  نف  الاک :  مان 
تس 3 دادعت : 

1401/08/09 زاین :  خیرات 
اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   12800R لدم  GB 8 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 

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

اسرب نازادرپ  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   14900R لدم  GB 16 تیفرظ هنایار  رورس  مر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/09 زاین :  خیرات 
هناماس هارمه  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان  لدم 12800   GB 16 تیفرظ  G8 رورس مر  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/08/09 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنمرنه  09173771734 سامت دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514789484 یتسپ :  دک  یراولد ،  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327002-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327400-077 :: 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

روتوم5892678  STEP هحفص 40)ویارد رورس  ( رورس

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

5892729G9 32 مر ددع - هس  DL380 PG8 لدمرورس نف   - ددع کی  رورس  کنیس  تیه  هاگتسد 
دشاب یم  هباشم  الاکدک  هاگتسد -  کی   DL380 P G8 d لدم رورس  رواپ  ددع - تشه 

هحفص 40) رورس  ( رورس

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

رورس5892873 هاگتسدودو  سنسیال  هارمه  هب  لاوریاف  هحفص 5)هاگتسدوددیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زاین5893048 دروم  تازیهجت  چوس و  رورس  هحفص 8)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

DL380 PDL380 P لدم لدم رورس   رورس رواپ   رواپ ددع - - ددع تشه   تشه   G9G9  3232 مرمر   ددع - - ددع هسهس   DL380 PG8DL380 PG8 لدمرورس لدمرورس نفنف    - - ددع ددع کیکی   رورس   رورس کنیس   کنیس تیه   تیه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع
دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم الاکدک   الاکدک هاگتسد -  -  هاگتسد کیکی     G8 dG8 d

5151
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناگزمره یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/07تبون 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

5892650 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاقتنا یاه  هاگتسیا  اه و  هاگورین   DTS نفلت متسیس  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003809000451 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

امگیز تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   DTS لدم یلاناک  یامد  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/11 زاین :  خیرات 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

33331700-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333423-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

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

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

5893076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاقتنا لاقتنا یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا وو   اهاه   هاگورین   هاگورین   DTSDTS نفلت   نفلت متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

یترارح یترارح لدبم   لدبم یراوید -  -  یراوید ژافوش   ژافوش جیکپ   جیکپ دربراک   دربراک یترارح   یترارح روسنس   روسنس یراوس - - یراوس یوردوخ   یوردوخ   CNGCNG زاگ   زاگ نزخم   نزخم دربراک   دربراک نکنک   رپرپ   ریش   ریش نولفت - - نولفت راون   راون ناونع : : ناونع
جیکپ جیکپ لماک   لماک گنلیش   گنلیش هنایار - - هنایار رواپ   رواپ لماک   لماک نفنف   یراوید -  -  یراوید ژافوش   ژافوش جیکپ   جیکپ هیلوا   هیلوا

5353
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

.دشاب تسویپ  تسیل  قبط  اقیقد  یداهنشیپ  یاهتمیق  افطل  تسویپ ) تسیل  قبط  جیکپ ( مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002435 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نارهت نولفت  راون  تکرش  هدنزاس  عجرم  یا  هقلح  ییاوقم 12  هبعج  کی  هجرد  نولفت  راون  الاک :  مان 

هبعج 30 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

زوس زاگ  باهش  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  زوس  زاگ  باهش  هدنزاس  عجرم  یراوس  یوردوخ   CNG زاگ نزخم  دربراک  نک  رپ  ریش  الاک :  مان 
تس 3 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
ایسآ زاگ  ارگآ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  زاگ  ارگآ  یتراجت  مان   victoria لدم یراوید  ژافوش  جیکپ  دربراک  یترارح  روسنس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

ایسآ رتسگ  زبس  هدننک  هضرع  عجرم   MACRO هدنزاس عجرم   victoria 24/24F لدم یراوید  ژافوش  جیکپ  هیلوا  یترارح  لدبم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
یدیلوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CHINA ELECTRONICS SHENZHEN COMPANY هدنزاس عجرم   VI لدم هنایار  رواپ  لماک  نف  الاک :  مان 

نطو شیدنا  ایوپ 
تس 1 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
ناجیابرذآ یامن  مارس  هدننک  هضرع  عجرم  یاتلآ  یتراجت  مان  یزاگ  یراوید  زافوش  جیکپ  دربراک  یسم  هرپ  اب 81   KW 24 هیلوا یترارح  لدبم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

تازلف جروف  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 100   bar 10 راشف  cm 30 زیاس  in 1/2 هرهم رسکی  لیتسا  میس  شکور   EPDM سنج جیکپ  لماک  گنلیش  الاک :  مان 
شربا یتراجت  مان  نایسراپ  نیگنر 

نتراک 6 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

تازلف جروف  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  نتراک 100   bar 10 راشف  cm 40 زیاس  in 1/2 هرهم رسکی  لیتسا  میس  شکور   EPDM سنج جیکپ  لماک  گنلیش  الاک :  مان 
شربا یتراجت  مان  نایسراپ  نیگنر 

نتراک 6 دادعت : 
1401/08/12 زاین :  خیرات 

ناقلمس هنام و  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شزرا یهاوگ  دشاب - هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  صلاخ و  تروصب  تمیق  - - تسا هدنشورف  اب  لمح  هنیزه  دشابیم - یدقن  تخادرپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  یرفعج ) یاقآ   ) هرامش 09157894835 اب  رتشیب  عالطا  تهج.دشاب  ربتعم  تنامض  یاراد  دیاب  مالقا  - ددرگ هئارا  هدوزفا 

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

32926114-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لاقتنا5892650 یاه  هاگتسیا  اه و  هاگورین   DTS نفلت متسیس  یارجا  هحفص 42)دیرخ و  روسنس  ( روسنس

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

دربراک5893076 یترارح  روسنس  یراوس - یوردوخ   CNG زاگ نزخم  دربراک  نک  رپ  ریش  نولفت - راون 
- هنایار رواپ  لماک  نف  یراوید -  ژافوش  جیکپ  هیلوا  یترارح  لدبم  یراوید -  ژافوش  جیکپ 

جیکپ لماک  گنلیش 

هحفص 42) روسنس  ( روسنس
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تکرش ناریا  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
نادابا تفن  شیالاپ 

ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5892871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وو دروبردام   دروبردام تاعطق   تاعطق هعومجمو   هعومجمو هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس هکبش -  -  هکبش   KVMKVM  چیئوس چیئوس لانرتسکا -  -  لانرتسکا کسید   کسید دراه   دراه  ) ) یرتویپماک یرتویپماک تاعطق   تاعطق ملق   ملق 1010 ناونع : : ناونع
(( LCDLCD  نویزیولت نویزیولت تومیر   تومیر وو   رکیپسا   رکیپسا وو   دروبیک   دروبیک

5454
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یم تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تاصخشم  / دشاب یم  هباشماهدک  ناریا  / ددع  440 دادعت هب  یرتویپماک  تاعطق  ملق  10 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  تسویپ  قباطمازجم  تروص  هب  یلامو  ینفداهنشیپ  / دشاب

1101092179001031 زاین :  هرامش 
نادابا تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سیمارپ یتراجت  مان   VTrak M610p لدم  TB 16 تیفرظ  SCSI U320 لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   PAP2T لدم تروپ  لانرتنیا 2  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP214EL لدم تروپ  هکبش 4   KVM چیئوس الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   GB 16 تیفرظ  16GB 4Rx4 PC3-8500R-7 KIT لدم  DDR2 مر الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

یجرف یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  هرک  هدنزاس  روشک   SAMSUNG یتراجت مان   GB 320 تیفرظ  SATA لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 
ددع 70 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
نیچ کنیل  ید  یتراجت  مان   DFE-530TX لدم  PCI هکبش تراک  الاک :  مان 

ددع 70 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

نیپساک تراجت  شرتسگ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   GHz 2/8 شزادرپ تعرس   Core i5-760 لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
یناهبهب هلا  قلخ  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   EN یتراجت مان   32D20 لدم  LCD نویزیولت تومیر  رکیپسا و  دروبیک و  دروبردام و  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

تس 30 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

عجرم ناملآ  هدنزاس  روشک   ZEPPELIN هدنزاس عجرم  هنایار  دربراک   SUPAR GAMER لدم  GB 16 تیفرظ هلاناک 3000  کت   DDR4 پاتکسد مر  الاک :  مان 
رنه شقن  کاترف  هدننک  هضرع 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

G.SKILL INTERNATIONAL هدنزاس عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   G.SKILL یتراجت مان   AEGIS 2400 لدم  GB 8 تیفرظ  DDR4 پاتکسد مر  الاک :  مان 
کشونا تعنص  ایک  هدننک  هضرع  عجرم   ENTERPRISE

ددع 70 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اه و تسویپ  / دشاب یم  هصقانم  رد  تکرش  مدع  هلزنم  هب  یلام  ینفداهنشسپ و  هئارا  مدع  / دوش هعلاطم  تسویپ  رد  هصقانم  رد  تکرش  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یردیح 53182530-061 میرم  : سانشراک هرامش  دوش / هعلاطم  هصقانم  رد  تکرش  طیارش 

6316578954 یتسپ :  دک  یتسپ 555 ،  قودنص  دور  دنورا  هیشاح ی  نادابآ  هاگشیالاپ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53182362-061  ، 53228080-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53228050-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هنایار5892842 هحفص 20)تاعطق  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش5892860 چیئوس  هحفص 8)نیمات  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

اتید5892871 چیئوس  هکبش -   KVM چیئوس لانرتسکا -  کسید  دراه   ) یرتویپماک تاعطق  ملق  10
(LCD نویزیولت تومیر  رکیپسا و  دروبیک و  دروبردام و  تاعطق  هعومجمو  هکبش 

هحفص 44) چیئوس  ( چیئوس

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

5893013WS-C2960x48TSL لدم هکبش  اتید  چیئوس  ددع  هحفص 20)3  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاین5893048 دروم  تازیهجت  چوس و  رورس  هحفص 8)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ینابیتشپ5893049 یرونربیف  -24s-ws-c3850 هحفص 20)چیوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

نیبرود5892884 نیبرود -  هیاپ  والکوتا - یکیتسال  ریگ  هزرل  یرادربسکع -  یرادرب و  ملیف  نیبرود 
روتکژرپ وئدیو  شیامن  هدرپ  یراوید  هیاپ  یهاگشیامزآ - پوکسورکیم  لاتیجید  یرادربسکع 
راد هیاپ  یکامورک  شیامن  هدرپ  - یرادربریوصت نیبرود  هعطق  زنل   - راد نفورکیم  تس  ده  -

هحفص 34) )  cctvcctv

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

هدننک5893098 نفلت  اب   z4 ریگدزد لسکیپاگم -  اوهاد 5  لاناک  نیبرود 16  لماش  یریوصت  مزاول  دیرخ 
قیرح مالعا  یمشچ و  اب 10   j1

هحفص 18) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " 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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سبط ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5892780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش مالعا  یاهدک  ناریا  قبط  یکشزپ  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092076000067 زاین :  هرامش 

سبط ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Check Me Lite یکشزپ بلق  راون  نوخ و  نژیسکا  نوخ و  راشف  یریگ  هزادنا  یتایح  مئالع  یندیشوپ  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

ایدم نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  ایدم  نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
یتراجت مان  دقاف   Checkme Pro Doctor لدم یکشزپ  ندب  یامد  نوخ و  نژیسکا  نوخ و  راشف  یریگ  هزادنا  یتایح  مئالع  یندیشوپ  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

ایدم نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  ایدم  نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدنزاس  عجرم 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
ایدم نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   ARMFIT PLUS لدم یکشزپ  بلق  راون  نوخ و  راشف  یندیشوپ  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 

ایدم نیون  ینامرد  مزاول  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
سبط رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحا سدنهم  اب 09151540467  سامت  رتشیب  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9791654445 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  راولب  سبط - ناتسرهش  سبط ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32383440-056  ، 32383401-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32825192-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوخ نوخ نژیسکا   نژیسکا وو   نوخ   نوخ راشف   راشف یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا یتایح   یتایح مئالع   مئالع یندیشوپ   یندیشوپ روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: 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   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5892809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سیک اب  هارمه  هدیمخ  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092660000546 زاین :  هرامش 

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اناداپآ هنایار  هعسوت  تراجت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   MASTER TECH یتراجت مان   PA245Q لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/07 زاین :  خیرات 

ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  نیرگ  یتراجت  مان  سراپ  لدم  هدش  لبمسا  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/07 زاین :  خیرات 
ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا یلام  داهنشیپ  اب  نامزمه  ینف  داهنشیپ  ندومن  تسویپ  - هدوب یناریا  یالاک  اب  تیولوا  دشابیم و  تسویپ  مالعتساو  هدوب  هباشم  اه  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07431921130 تسا ناگدننک  نیمأت  هدهعرب  تسپ  لمح و  یاه  هنیزه  ددرگیم - لاطبا  یمالعا  خرن  تروصنیا  ریغ  رد  هدوب 

7581873849 یتسپ :  دک  زاگ ،  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  - ناراسچگ  - دمحا ریوب  هیولیگهک و  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31921130-074  ، 32222772-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223334-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سیک سیک اباب   هارمه   هارمه هدیمخ   هدیمخ روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نکسم کناب   :: 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   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5892954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003146000007 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
دشاب تسویپ  لیاف  قبط  تاصخشم  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  100 دادعت : 

1401/08/12 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ دقاف  یاه  خساپ  هب  ددرگ -  همیمض  امتح  دنرب  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  دشاب -  یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه  دشاب -  ربتعم  یتناراگ  یاراد   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییانیم یاقا  کناب 09375534906 سانشراک  نفلت  هرامش  دشاب -  یم  یدفن  تخادرپ  دش -  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روتکاف 

7187796746 یتسپ :  دک  هچوک 13 ،  شبن  یقرش  یزاریش  یازریمراولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32133202-071  ، 36356404-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36356342-071 :: 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

نوخ5892780 نژیسکا  نوخ و  راشف  یریگ  هزادنا  یتایح  مئالع  یندیشوپ  روتینام  هحفص 46)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

سیک5892809 اب  هارمه  هدیمخ  هحفص 46)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

چنیا5892954 هحفص 46)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

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

چنیا5892983 هحفص 28)روتینام 55  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( 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

هتسبرادم5892917 نیبرود  تست  هحفص 32)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

چنیا چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 5757

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زکرمتم و5892640  BI هناماس دیلوت  یناتسا و  زاگ  یاه  تکرش  نیکرتشم   BI هناماس ینابیتشپ  تامدخ 
زاگ یلم  تکرش  داتس  رد  نیکرتشم  یعیمجت  هداد  رابنا 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5892847layout شیازفاو برقت  جرب و  روتالیمیس  رازفا  مرن  یناسرزور  هحفص 13)هب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5892972 تسیل  قبط  امن  بطق  ضیوعن  هنانیهاوگ و  رودص  هحفص 13)تست و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زاس5893011 هریخذ  دراه  هاگتسد  هحفص 13)دیرخ 3  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرازفا و5893027 تخس  لفق  هارمه  هب   TANKMASTER2019 رازفا مرن  هاگتسد FBM-2180 و 
تفن لاقتنا  نزاخم  زا  یکی  یور  رب  شزومآ 

هحفص 13) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یدرونایرد ردانب 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 17 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5892762 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم هباشمدک  ناریا   ) هاگتسدکی یتناراگاب  PT-RZ990 لدم روتکژرپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003292000196 زاین :  هرامش 

یدرونایرد ردانب و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
شهوژپ ورشیپ  نورتکلا  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON یتراجت مان   EL PL R03-EB GXXX REAR WIDE لدم روتکژرپ  وئدیو  زنل  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگیم فذح  هدننک  نیماتروتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  تروصرد  ددرگ  تسویپ  یتناراگ  طیارشو  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب هیداحتا  وزج  هدننک  یتناراگ  تکرش.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهعب  الاک  لاسرا.دشاب  هدنزاس  تکرش  یلصا  پملپو  کپ  هاگتسد 

1518663111 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  - یبونج یدیهش  نابایخ  - یناقح دیهش  هارگرزب  - کدوک ناهج  هار  راهچ  - کنو نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84933660-021  ، 84931-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88651191-021 :: 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

روتکژرپ5892762 هحفص 51)وئدیو  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

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

نیبرود5892884 نیبرود -  هیاپ  والکوتا - یکیتسال  ریگ  هزرل  یرادربسکع -  یرادرب و  ملیف  نیبرود 
روتکژرپ وئدیو  شیامن  هدرپ  یراوید  هیاپ  یهاگشیامزآ - پوکسورکیم  لاتیجید  یرادربسکع 
راد هیاپ  یکامورک  شیامن  هدرپ  - یرادربریوصت نیبرود  هعطق  زنل   - راد نفورکیم  تس  ده  -

هحفص 34) )  cctvcctv

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  " " 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

هطوبرم5892876 تاموزلم  یکیفارت و  لرتنک  یریوصت و  شیاپ  یاهنیبرود  هحفص 6)دیرخ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 5858
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