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

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 9  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 16

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 2  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 20

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 13  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 24

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

140 1140 1 نابآ   نابآ   1616 هبنشود   هبنشود 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
((2626))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((3333))

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

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

زا 46 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
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( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 30

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 31

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

( 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 1  " ) video wall  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 32

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

( 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 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 33

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 34

( 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 2  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 29

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

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

زا 46 ھحفص 2 
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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  • 35

( یهگآ دادعت 4  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 35

( 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 3  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 38

( یهگآ دادعت 1  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

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

( یهگآ دادعت 2  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 43

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

( 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  • 46

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

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

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

زا 46 ھحفص 3 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

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

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

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

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

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

زا 46 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003292000035 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تانئاک  :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920006 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ویشرآ رازفا  مرن  رد  تاعالطا  دورو  یرادربریوصت و  ( ) 2 زاف  ) یناگیاب کرادم  دانسا و  یزاس  هچراپکی  یهدناماس و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 1 یبونج  رادید  نابایخ  کدوک -  ناهج  هار  راهچ  زا  دعب  یناقح -  دیهش  هارگرزب  کنو -  نادیم  نارهت -  : رازگ هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ

84931 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

88651191 :: سکف :: info@pmo.irسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراکهرامش زور  تدم 9  هب  مود  تبون  یهگا  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تورث  :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 15:30   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920502 :: هرازه هرازه هبنشکیدکدک   زور  تعاس 15:30   - 1401/09/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هوبنا  ینتم  هاتوک  مایپ  تفایرد  لاسرا و  لنپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  35/000/000/000 دروارب :

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   2/050/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   500/000 دیرخ : 

ینابیتشپ روما  ردص ، یسوم  ماما  نابایخ  کارا ،   :: سردآ سردآ

 : مان تبث  رتفد  :: 08632228038-086-32226033و 02141934  نفلت نفلت
08633245248

:: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کالپ و5920305 ییاسانش  تهج  زاین  دروم  یرازفا  مرن  هناماس  یرازفا و  تخس  تازیهجت  دیرخ 
ینارمع ینامتخاس و  تاعیاض  کاخ و  لمح  یاهوردوخ  عاونا  ریوصت  شزادرپ 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( ویشرآ ویشرآ رازفا   رازفا مرن   مرن ردرد   تاعالطا   تاعالطا دورو   دورو وو   یرادربریوصت   یرادربریوصت ( ) ( ) 22 زاف زاف  ) ) یناگیاب یناگیاب کرادم   کرادم وو   دانسا   دانسا یزاس   یزاس هچراپکی   هچراپکی وو   یهدناماس   یهدناماس ناونع : : ناونع 11

هوبنا هوبنا ینتم   ینتم هاتوک   هاتوک مایپ   مایپ تفایرد   تفایرد وو   لاسرا   لاسرا لنپ   لنپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

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

زا 46 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52432038 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلم داصتقا   :: عبنم :: 1401/09/14عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919808 :: هرازه هرازه :: 1401/09/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاس  هل  هدنگ  تاشاعترا  گنیروتینام  نیالنآ  متسیس  یزادنا  ار ه  بصن و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام نامز 12  تدم 

لایر نیمضت 3000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق تامدخ و  دیرخ  : تیریدم ناتسزوخ ،  دالوف  تکرش  ماما ، ردنب  زاوها  هداج  رتمولیک 10  زاوها –  : تکرش  :: سردآ سردآ

یتبیه ماهلا  : سانشراک  061-32136418 :: نفلت :: pim.ksc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: E.HEIBATI@KSC.IRسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  هداس  یبایزرا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/25 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش پاچ  خیرات  زا  سپ  هتفه  کی   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5920147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن شتآ  موف  رتیل  رازه  تسیب  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 30/000/000/000  غلبم 

لایر نیمضت 1/500/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

ربامن 07731372155  4-07731372150 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاس یزاس هلهل   هدنگ   هدنگ تاشاعترا   تاشاعترا گنیروتینام   گنیروتینام نیالنآ   نیالنآ متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هه   ارار   وو   بصن   بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 33

یناشن یناشن شتآ   شتآ موف   موف رتیل   رتیل رازه   رازه تسیب   تسیب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/25 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  یهگآ  پاچ  خیرات  زا  سپ  هتفه  کی   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5920158 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن  شتآ  موف  رتیل  رازه  تسیب  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر هیلوا 30.000.000.000  دروآرب  غلبم 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 1.500.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

سراف جیلخ  یاه  شیامه  زکرم  نامتخاس  هیولسع ، رهشوب ، ناتسا  سراپ  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  : رازگ هصقانم  یناشن  مان و   :: سردآ سردآ

4-07731372150 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07731372155 :: 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

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

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/ جآ :: 47/ت ک  یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش یلا  خیرات 1401/08/12  زا   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناناوج یایند   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920375 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار  ( 2001093228000198  ) هرامش هب  قیرح ) ءافطا  متسیس  تاعطق  ددع  عومجم 55  رد  ملق  دیرخ 4  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک روما  تاکرادت و  هرادا  / یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  تفن -  راولب  هیدیما -  ناتسرهش  ناتسزوخ -  ناتسا   :: سردآ سردآ

تبث رتفد   021-41934: سامت زکرم  یلخاد 23170-  06152622273 :: نفلت نفلت
85193768 - 88969737: مان

:: تیاسبو تیاسبو

06152620897: سکفلت  06152622683 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ موف   موف رتیل   رتیل رازه   رازه تسیب   تسیب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

ءافطا ءافطا متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق ددع   ددع   5555 عومجم   عومجم ردرد   ملق   ملق   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

لوا تبون  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ایسآ  :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920392 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا یرظتنم  دیهش  تفن  رابنا  رد  یناشن  شتآ  هناماس  ءاقترا  هیاپ  یحارط  هرواشم  تامدخ  دیرخ  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  زاگ  تفن و  لاقتنا  طوطخ  صصخت  زاگ  تفن و  هورگ  هیاپ 3  لقادح  هرواشم  تامدخ  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روشک 

یفیک یبایزرا  رد  لقادح 60  زایتما  بسک 

ناریا یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  باداش  ناردارب  دیهش  نابایخ  شبن  رهشناریا  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

84121442 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراف هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یمالسا یروهمج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
GSM لکد - تفکشاریپ یاتسور  یهار  هس  ریسم  یرون  ربیف  یلیمکت  حرط  یارجا   - ناجنرهم - نادیپس روحم   USO یرون ربیف  هکبش  هعسوت  حرط  یارجا  - 

تفکشاریپ

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.TCI.IR و FARS.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

یناشن یناشن شتآ   شتآ هناماس   هناماس ءاقترا   ءاقترا هیاپ   هیاپ یحارط   یحارط هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 77

GSMGSM  لکد لکد یرون -  -  یرون ربیف   ربیف یلیمکت   یلیمکت حرط   حرط یارجا   یارجا  -  - USOUSO یرون   یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت حرط   حرط یارجا   یارجا 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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ناتسرل ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

17-16-15-14-13-401/12 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

lo.tci.ir :: عبنم :: 1401/08/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919843 :: هرازه هرازه :: 1401/08/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرل هقطنم  تارباخم  روحم  حلاصم 6  نیمات  اب  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ناتسرل هقطنم  تارباخم  یزکرم  نامتخاس   ( نازابناج راولب   ) ریت نادیم   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

kv.tci.ir :: عبنم :: 1401/08/22عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919844 :: هرازه هرازه :: 1401/08/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکرش تهج  تت  لباک  لیوحت  ربارب  رد  راهم  نودب  ییاوه  لباک  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  410000000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: kv.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

روحم روحم   66 حلاصم   حلاصم نیمات   نیمات اباب   ییاوه   ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 99

راهم راهم نودب   نودب ییاوه   ییاوه لباک   لباک عاونا   عاونا 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 46 ھحفص 9 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/l9fddjxbbjvdw?user=37505&ntc=5919843
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5919843?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/m3k2t2bhcww95?user=37505&ntc=5919844
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5919844?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


کیبآ نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/18هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

abyekcement.com :: عبنم هبنشکیعبنم زور  تعاس 15   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیدج نکش  گنس  لرتنک  متسیس  رکاتسا و  هاگتسد  نیبام  یلرتنک  یاهلانگیس  لاقتنا  تهج   wire less متسیس بصن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  1/000/000/000  : نیمضت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق  روما  دحاو   :: سردآ سردآ
کیبآ نامیس  تکرش  تسارح  هناخریبد  دحاو  نیوزق –  نارهت –  نابوتا  رتمولیک 80  :

:: 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

رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  دیدجت -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/08 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش هس  زور  تعاس 17  تیاغل  هبنشود 1401/07/16  زور  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/07/12

ندمت دهم   :: عبنم هبنشراهچعبنم زور  تعاس 12  - 1401/09/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ییایرد کیفارت  ددرت و  لرتنک  زکرم MRSC و  یتارباخم  تازیهجت  هچراپکی  تاطابترا  متسیس  )ICS متسیس یارجا  ییاج و  هباج  لمح ، دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

هجدوب گ همانرب و  نامزاس  زا  تارباخم  تاطابترا و  هبتر 5  ندوباراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   500/730/783/1 نیمضت : 

رهشمرخ  یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا  یدولوم  نادیم  یولوم  نابایخ  رهشمرخ   :: سردآ سردآ
 6415913141: یتسپ دک 

رهشمرخ یدرونایرد  ردنب و  لک  هرادا 

:53507172و 3- یتراظن هاگتسد   53507159  - 53507026 :: نفلت نفلت
061-53522801

www.setadiran.ir-www.khport.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: info@khport.irسکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلرتنک یلرتنک یاهلانگیس   یاهلانگیس لاقتنا   لاقتنا تهج   تهج   wire lesswire less متسیس   متسیس بصن   بصن ناونع : : ناونع 111 1

یتارباخم یتارباخم تازیهجت   تازیهجت هچراپکی   هچراپکی تاطابترا   تاطابترا متسیس   متسیس )) ICSICS متسیس متسیس یارجا   یارجا وو   ییاج   ییاج هباج   هباج لمح ، ، لمح دیرخ ، ، دیرخ 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 46 ھحفص 10 
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سراف هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

موس تبون  یفیک  یبایزرا  قیرط  زا  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/04 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تمص شرتسگ   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919890 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روحم هس  رد  زاریش  حطس  زکارم  رد  هعسوت  یاه  حرط  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.TCI.IR FARS.TC.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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب5919814 رادم  یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاس  ریز  هژورپ  یارجا  رب  تراظن  دیدجت  هژورپ 
(cctv)

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

کالپ و5920305 ییاسانش  تهج  زاین  دروم  یرازفا  مرن  هناماس  یرازفا و  تخس  تازیهجت  دیرخ 
ینارمع ینامتخاس و  تاعیاض  کاخ و  لمح  یاهوردوخ  عاونا  ریوصت  شزادرپ 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هوبنا5920502 ینتم  هاتوک  مایپ  تفایرد  لاسرا و  لنپ  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

زکارم زکارم ردرد   هعسوت   هعسوت یاه   یاه حرط   حرط یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1313

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

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

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001004544000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نطو یایمیک   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920012 :: هرازه هرازه تعاس 11دکدک    - 1401/09/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زا ار   2001004544000011 یمتسیس )  ) هرامش هب  دوخ  ( Video Wall  ) یراوید رگشیامن  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، نیمات ، تامدخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن رازگرب  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  تروص  هب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزکرم نامزاس  ناتسرل -  هاگشناد  نارهت -  دابآ -  مرخ  هداج  رتمولیک 5  : هاگتسد  :: سردآ سردآ

33120091-066 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

نایناریا رصع   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر  رابتعا 20.000.000.000  غلبم  هام -  ارجا 6  تدم  مزال -  تازیهجت  یتراظن و  نیبرود  بصن  دیرخ و  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  رابتعا 20.000.000.000  غلبم  هام -  ارجا 10  تدم  رهش -  حطس  رباعم  قرب  یاه  ریت  ییاجباج  هژورپ 

لایر  رابتعا 15.000.000.000  غلبم  هام -  ارجا 6  تدم  تاقلعتم -  یکیفارت و  یاه  لکد  بصن  دیرخ و  هژورپ 
تعرس لرتنک  یاه  نیبرود  یرادهگن  ریمعت و  یرادرب  هرهب  یزادنا  هار  هژورپ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

56363090-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراوید یراوید رگشیامن   رگشیامن تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ، ، بصن نیمات ، ، نیمات تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1414

وو یکیفارت   یکیفارت یاه   یاه لکد   لکد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ  - - رهش رهش حطس   حطس رباعم   رباعم قرب   قرب یاه   یاه ریت   ریت ییاجباج   ییاجباج مزال -  -  مزال تازیهجت   تازیهجت وو   یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یرادرب ، ، یرادرب هرهب   هرهب یزادنا ، ، یزادنا هار   هار -- تاقلعتم تاقلعتم

1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق هقطنم 3  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

راکفا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر 19/638721/793 دروآرب اب  یسرجوین  بصن  هیهت و  هژورپ ی  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هس هقطنم  امیس –  ادص و  بنج  ینامیلس -  مساق  جاح  دیهش  رادرس  راولب  نیوزق -   :: سردآ سردآ

33651986 :: 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

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14هرامش  - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

زور هدیا   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919848 :: هرازه هرازه تعاس 8/30دکدک    - 1401/08/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم نامتخاس  روتارنژ  هاگتسد  کی  یزادنا  هار  بصن و  هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدولک هدودحم  لمآ  دابآ -  دومحم  روحم  ییانشور  متسیس  ثادحا 

زاره روحم  یگنس  کولبد  راگ  تمرم  ثادحا و 
هلوگنز لپ  هدلب  بآود  روحم  ینف  هینبا  ثادحا  تمرم و  ریمعت ،

الکایک لباب -  روحم  یزاسهب  ضیرعت و  لیمکت 

یربارت هار و  ورین 5   5 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

011  - نفلت 33326002 یگدیسر  نامیپ و  هرادا  یرادناتسا  لباقم  بالقنا  نابایخ  یراس  : سردآ لک  ریدم  رتفد   :: سردآ سردآ

01133326002 :: نفلت :: http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یسرجوین یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هژورپ  یی   هژورپ ناونع : : ناونع 1616

دراگ دراگ تمرم   تمرم وو   ثادحا   ثادحا -- ییانشور ییانشور متسیس   متسیس ثادحا   ثادحا  - - نامتخاس نامتخاس روتارنژ   روتارنژ هاگتسد   هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shaffaf.shiraz.ir :: عبنم :: 1401/08/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920106 :: هرازه هرازه :: 1401/08/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  یعامتجا  یگنهرف و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095014000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920199 :: هرازه هرازه :: 1401/09/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  رباعم  ولبات  تخاس ) شرافس  ) دیرخ هصقانم  هب  توعد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دهشم  یرادرهش  یعامتجا  یگنهرف و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

دنراد .  ار  یرهش  رباعم  ولبات  یشرافس  دیرخ  هصقانم  رد  تکرش  ناکما  یکیفارت  تازیهجت  یزلف و  تاعونصم  رباعم ، ولبات  ناگدنزاس  هیلک  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
31,573,364,300 یلام :  دروآرب 

لایر   1,580,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1401/11/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ارتکد هارراهچ  شبن  دهشم -   ، 9138913114 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1818

یرهش یرهش یمومع   یمومع رباعم   رباعم ولبات   ولبات یشرافس   یشرافس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

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

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

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

2001003972000058 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920231 :: هرازه هرازه :: 1401/09/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادهاز  ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  رد  یلصفم  کولب  ینتب  ظافح  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناتسچولب  ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نادهاز  ناتسرهش  یظافحتسا  هزوح  رد  یلصفم  کولب  ینتب  ظافح  یارجا  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
197,065,400,759 یلام :  دروآرب 

 0 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   9,854,000,000 نیمضت :  غلبم 

08:00 تعاس : 1401/12/02 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدازآ نابایخ   ، 9816816147 یتسپ :  دک  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

راکنامیپ بذج  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

سدق  :: عبنم یراداعبنم تقو  ایاپ  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920305 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینارمع ینامتخاس و  تاعیاض  کاخ و  لمح  یاهوردوخ  ددرت  رب  دنمشوه  تراظن  هژورپ  یارجا  تهج  راکنامیپ  بذج  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لمح یاهوردوخ  عاونا  ریوصت  شزادرپ  کالپ و  ییاسانش  تهج  زاین  دروم  یرازفا  مرن  هناماس  یرازفا و  تخس  تازیهجت  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  نامزاس  نیا 

.دیامن مادقا  رهش  زا  یجورخ  یاهروحم  رد  ینارمع  ینامتخاس و  تاعیاض  کاخ و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

05133233398 :: نفلت :: wm0.mashhad.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

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح ردرد   یلصفم   یلصفم کولب   کولب ینتب   ینتب ظافح   ظافح یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2020

لمح لمح یاهوردوخ   یاهوردوخ عاونا   عاونا ریوصت   ریوصت شزادرپ   شزادرپ وو   کالپ   کالپ ییاسانش   ییاسانش تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم یرازفا   یرازفا مرن   مرن هناماس   هناماس وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
ینارمع ینارمع وو   ینامتخاس   ینامتخاس تاعیاض   تاعیاض وو   کاخ   کاخ

212 1
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراف یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/21هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یلدمه  :: عبنم تعاس 13عبنم  - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919851 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/09/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نورزاک  هژیو  هقطنم  ییاضف  هزاس  بردرس  تیگ و  جورخ و  یدورو و  یرادا  نامتخاس  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  55/066/755/728 دروارب :

لایر   3/753/500/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هام تدم 12 

هینبا هبتر 5 

سراف یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  یکشزپ -  هدکشناد  یوربور  دنز -  راولب  زاریش -   :: سردآ سردآ

:: 32360570و 02141934 نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یدرونایرد ردانب و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/15تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/22هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یمالسا یروهمج   :: عبنم :: 1401/08/29عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919814 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/08/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ردانب و نامزاس  زمره  بایت و  ردانب  ( cctv  ) هتسب رادم  یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاس  ریز  هژورپ  یارجا  رب  تراظن  دیدجت  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدرونایرد

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رنهاب دیهش  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  مئاق ، نادیم  نارادساپ ، راولب  سابعردنب ، رهش  ناگزمره ، ناتسا  : سردآ : فلا یاه  تکاپ  هئارا   :: سردآ سردآ

:85193768 و مان تبث  رتفد   021-41934: سامت زکرم  -076-32129271 :: نفلت نفلت
88969737

Www.setadiran.ir :: 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

ییاضف ییاضف هزاس   هزاس بردرس   بردرس وو   تیگ   تیگ وو   جورخ   جورخ وو   یدورو   یدورو یرادا   یرادا نامتخاس   نامتخاس هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2222

(( cctvcctv  ) ) هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود وو   یتارباخم   یتارباخم هکبش   هکبش تخاس   تخاس ریز   ریز هژورپ   هژورپ یارجا   یارجا ربرب   تراظن   تراظن دیدجت   دیدجت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 2323
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زربلا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ود  ( هداس  ) یفیک یبایزرا  اب  نامزمه  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
مود تبون  یا  هلحرم 

1401/08/16 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش ود  زور  تعاس 16:00  ات   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نایناریا رهپس   :: عبنم هبنشعبنم ود  زور  تعاس 16:00  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919825 :: هرازه هرازه :13:00دکدک   تعاس  ": ب فلا ،  تکاپ "  شیاشگ   - 1401/09/20 :: ییاشگزاب ییاشگزاب
هبنشکی زور   9:00: تعاس ": ج تکاپ "  شیاشگ  خیرات 1401/9/6 -  هبنشکیزور 

خیرات

زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  کی  هرامش   CGS هاگتسیا داتس و  نامتخاس  کینورتکلا  تظافح  متسیس  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 63.328.535.000  غلبم 

هیدات هئارا  لایر -  نیمضت 3.166.427.000  غلبم  .دنشاب  یم  هصقانم  عوضوم  هنیمز  رد  تفن  ترازو  تسارح  هیدات  یاراد  هک  ینارگ  هصقانم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعامتجا - هافر  راک و  نواعت ،  تارزو  زا  ربتعم  یراکنامیپ  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  تفن -  تارزو  تسارح  نامزاس 

اهنامیپروما  ، زربلا ناتسا  زاگ  تکرش  تیبرت 6 ،  یوربور  گنهرف ،  نابایخ  نواعتراولب ،  یناقلاط ،  نادیم  جرک ،  زربلا ،  ناتسا  : سردآ  :: سردآ سردآ

02634187143 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

02632520868 :: 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

رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

35-95/401 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/08/18  زا   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یداصتقا هنیجنگ   :: عبنم تعاسات 15عبنم  - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920172 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/09/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

مالقا  تازیهجت و  هیلک  هتسبرادم و  یاه  نیبرود  یریوصت  تراظن  هناماس  یزاس  دنتسم  شزومآ  یزادنا  هار  بصن و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر 167/000/000/000 دروارب غلبم 

لایر  نیمضت 8/350/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کیتامروفنا یلاع  یاروش  زا  همانیهاوگ 

:: سردآ سردآ

3-07733332181 :: نفلت :: Www.setadiran.ir- http://iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5919807 - رهش حطس  رباعم  قرب  یاه  ریت  ییاجباج  مزال -  تازیهجت  یتراظن و  نیبرود  بصن  دیرخ و 
یرادهگن ریمعت و  یرادرب ، هرهب  یزادنا ، هار  - تاقلعتم یکیفارت و  یاه  لکد  بصن  دیرخ و 

تعرس لرتنک  یاه  نیبرود 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

CGSCGS هاگتسیا   هاگتسیا وو   داتس   داتس نامتخاس   نامتخاس کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

مالقا مالقا وو   تازیهجت   تازیهجت هیلک   هیلک وو   هتسبرادم   هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یزاس   یزاس دنتسم   دنتسم شزومآ   شزومآ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 46 ھحفص 17 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

کالپ و5920305 ییاسانش  تهج  زاین  دروم  یرازفا  مرن  هناماس  یرازفا و  تخس  تازیهجت  دیرخ 
ینارمع ینامتخاس و  تاعیاض  کاخ و  لمح  یاهوردوخ  عاونا  ریوصت  شزادرپ 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهش ینیمخ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5920011 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قبط رازفارن  رد  مالپ  یرازگراب  تخرد و  یور  رب  کالپ  بصن  هنیزه  تخرد و  ییاسانش  کالپ  زبس و  یاضف  رازفارن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ تاصخشم 

1101093298000204 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  رهش  ینیمخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

زبس یاضف  یرادهگن  تبقارم و  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 50000 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  ددرگ  تسویپ  یرازگ  تمیق  زا  دعب  مالعتسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8413616183 یتسپ :  دک  رهش ،  ینیمخ  یزکرم  یرادرهش  سدق - نادیم  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33646101-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33646106-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفارن رازفارن ردرد   مالپ   مالپ یرازگراب   یرازگراب وو   تخرد   تخرد یور   یور ربرب   کالپ   کالپ بصن   بصن هنیزه   هنیزه وو   تخرد   تخرد ییاسانش   ییاسانش کالپ   کالپ وو   زبس   زبس یاضف   یاضف رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

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

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

زا 46 ھحفص 18 
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نالیگ ناتسا  کناب  تسپ  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک رتویپماک  متسیس  ددع  دادعت 60  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003233000003 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  کناب  تسپ  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
 . یدربراک یاه  رازفا  مرن  ریاس  و  روتینام .  دروبیک .  سوام و   . رواپ سیک .  مر .   . کسیددراه  . وی یپ  یس  نف   . وی یپ  یس  دروب . ردام   . سیک - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
لماک متسیس  ددع   60 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدیدرگ یراذگراب  یتسویپ  کرادم  رد  اه  متسیس  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4143764677 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  بعش  تیریدم  - نادیم هزبس  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33262315-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33247792-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لماک لماک رتویپماک   رتویپماک متسیس   متسیس ددع   ددع   6060 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 46 ھحفص 19 
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دهشم یسودرف  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هلاسکی .  سنسیال  ربراک -   Ultimate 4500 هخسن شیوداپ  سوریو  دض  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091579000387 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

مان رازفا  امزآ  نمیا  هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   DVD عون  Ultimate هخسن  Padvish سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
زادرپ نما  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد  - هطوبرم سانشراک  دات  لیوحت و  زا  سپ  یراک  زور  تخادرپ 20 دنیآرف  هدنشورف - اب  هاگشنادات  عوجرم  ایودات  ، لیوحت ، لمح هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرکش سدنهم  ینف 05138803239  رواشم  سامت  هب  زاین  تروص  رد.دوش  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ  .تساوخرد  قبطربتعم  یتناراگ 

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

38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هلاسکی هلاسکی سنسیال   سنسیال ربراک -  -  ربراک   Ultimate Ultimate 45004500 هخسن   هخسن شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو دضدض   ناونع : : ناونع 2828

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

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

زا 46 ھحفص 20 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/e4pqrtpesnfpc?user=37505&ntc=5920509
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5920509?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/9
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسزوخ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5919976 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  هگرب  تاصخشم  قبط  بختنم  هبعش  ریگدزد  گنیروتینام  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  زیهجت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005540000040 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یسدنهم ینف و  هدننک  هضرع  عجرم   APK SIEM یتراجت مان  تاعالطا  تینما  دادیور و  تیریدم  دربراک   All in one لدم  SIEM گنیروتینام متسیس  الاک :  مان 

ریوک نازادرپ  نما 
ددع 1 دادعت : 

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

دشاب  یم  مالعتسا  هگرب  رد  جردنم  تاصخشم  قبط  رظن  دروم  متسیس  هدش و  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  یداهنشیپ  تمیق  هب  یرازگراب  مدع  تروص  رد  .دنیامن  یرازگراب  هناماس  رد  لیمکت و  ار  مالعتسا  هگرب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  -2

6133963119 یتسپ :  دک  بعش ،  روما  لک  هرادا  طارقس  هیناما خ  زاوها  ناتسزوخ  ناریا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360050-061  ، 33367000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33336896-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ مالعتسا   مالعتسا هگرب   هگرب تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط بختنم   بختنم هبعش   هبعش ریگدزد   ریگدزد گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   زیهجت   زیهجت ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 46 ھحفص 21 
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هیمئاق یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920277 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

غلبمرثکادح ) هیمئاق یرادرهش  یج  نا  یس  هاگیاج  یزاس  درادناتسا  یارجا  زاین و  دروم  تاعطق  مزاول و  الاک و  نیمات  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( لایر درایلیم  کی  یدروآرب 

1101096442000019 زاین :  هرامش 
هیمئاق یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/08/21 زاین :  خیرات 
رانچ هوک  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تکرش طسوت  یداهنشیپ  غلبم  رثکادح  هدوب و  تساوخرد  تسویپ  یزاس  درادناتسا  هژورپ  یارجا  تهج  یرادرهش  نیا  زاین  دروم  مالقا  تسیل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب لایر  درایلیم  کی  تسیاب  یم  ناگدننک 

7331935581 یتسپ :  دک  هیمئاق ،  یرادرهش  نیزنب  پمپ  یور  هبور  زاریش  تمس  هب  ینیمخ  ماما  راولب  هیمئاق  رانچ ،  هوک  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42415003-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42415003-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

غلبمرثکادح غلبمرثکادح )) هیمئاق هیمئاق یرادرهش   یرادرهش یجیج   نانا   یسیس   هاگیاج   هاگیاج یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا یارجا   یارجا وو   زاین   زاین دروم   دروم تاعطق   تاعطق وو   مزاول   مزاول وو   الاک   الاک نیمات   نیمات وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
(( لایر لایر درایلیم   درایلیم کیکی   یدروآرب   یدروآرب

3030
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ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5920316 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  تقرس و  مالعا  متسیس  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092340000080 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  تسویپ  تسیل  قبط  قیرح  مالعا  تقرس و  مالعا  متسیس  یرادهگن  سیورس و  دشاب .  یم  یمازلا  اتفا  یهاوگ  یراک و  هموزر  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایمیرک  31578413

4917748957 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  رصعیلو ، نابایخ  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31570000-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32362172-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5920496 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 6  سیورس  ورشیپ  ای  لاچوت  دنرب  ییولیک  شش   CO2 یزاگ هدننکشوماخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897002151 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
لاچوت شتآ  سرداد  هدننک  هضرع  عجرم  لاچوت  یتراجت  مان  لوسپک   kg 6 تیفرظ زاگ  لکش  لاعتشا  لباق  یاهزاگ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

لوسپک 6 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  ههام  ود  یرابتعا  دیرخ  هوحن  تیولوا  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  دالیم  ناتسرامیب  ناتسرامیب  رابنا  ات  هیلخت  لقن و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1446914531 یتسپ :  دک  تاکرادتدحاو ،  دالیم / یصصخت  قوف  ناتسرامیب  / نارمچ لپ  هب  هدیسرن  تمه / هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

82032044-021  ، 82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: 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 مالعا   مالعا وو   تقرس   تقرس مالعا   مالعا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 3131

ییولیک ییولیک شششش     CO2CO2 یزاگ   یزاگ هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ ناونع : : ناونع 3232

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

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

زا 46 ھحفص 23 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/kldvdakz4dnew?user=37505&ntc=5920316
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5920316?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jfh4xtdmxrtzq?user=37505&ntc=5920496
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5920496?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یج5920277 نا  یس  هاگیاج  یزاس  درادناتسا  یارجا  زاین و  دروم  تاعطق  مزاول و  الاک و  نیمات  هیهت و 
( لایر درایلیم  کی  یدروآرب  غلبمرثکادح  ) هیمئاق یرادرهش 

هحفص 20) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/626453 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم تیاغلعبنم خیرات 1401/08/14 زا   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکاخ لباک  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/1100596 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم خیراتعبنم ات  خیرات 1401/08/14  زا   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکاخ یکاخ لباک   لباک دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3333

چیئوس چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434
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ناریا تارباخم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ke.tci.ir :: عبنم :: 1401/08/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

cisco لوژام دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ke.tci.ir :: عبنم :: 1401/08/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919882 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RS232 TO USB طبار لباک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ciscocisco  لوژام لوژام دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3535

RS232  TO USBRS232  TO USB طبار   طبار لباک   لباک ناونع : : ناونع 3636
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نامرک ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

100/01/953817 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ke.tci.ir :: عبنم خیراتعبنم ات  خیرات 1401/08/14  زا   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یرتشم لحم  یدورو   TB ات  FAT زا عیزوت (  یرون  هکبش  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

spooler لاوریاف هلاس  سنسیال 5  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105002260 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
مزراوخ ناروآ  نف  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   SPOOLER یتراجت مان   2300/10MB/200User لدم هنایار  هکبش   UTM هاگتسد الاک :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامنرکذ یلاسراروتکاف  شیپرد  هدش  هئارا  یالاکدنربو  تاصخشم  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
02161640913 یگنهامه نفلت 

ینف 02161640903و02161640880 یگنهامه 

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

61640042-021  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یرتشم یرتشم لحم   لحم یدورو   یدورو   TBTB اتات   FATFAT زازا   عیزوت (  (  عیزوت یرون   یرون هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3737

spoolerspooler  لاوریاف لاوریاف هلاس   هلاس   55 سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5919954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسویپ سکع  قباطم  لوژام  عاونا  هکبش و  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005011000214 زاین :  هرامش 

یترارح قرب  یورین  دیلوت  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   ZYXEL یتراجت مان   FN312 لدم هنایار  هکبش  تراک  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا تسویپب  حرش 

1468617151 یتسپ :  دک  ورین ،  هاگشهوژپ  برغ  نامداد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42776000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88364624-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  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 07 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هداد  تمیق  یتسویپ  ینف  تاصخشم  گرب  قبط  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  مدوم  ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001403000465 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نابات تعنص  نیترآ  هدننک  هضرع  عجرم   SOLMATE یتراجت مان   Wifi لدم هنایار  مدوم  الاک :  مان 

هاگتسد 41 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب تقباطم  مدع  هنیزه  لمح و  هنیزه  .دوش  هداد  تمیق  یتسویپ  ینف  تاصخشم  گرب  قبط  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  مدوم  ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یتسویپ  تاصخشم 

5166617365 یتسپ :  دک  زیربت ،  هاگشناد  زا  رتالاب  نمهب  راولب 29  ماما  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3318871-041  ، 33318871-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33309992-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.یتسویپ .یتسویپ سکع   سکع قباطم   قباطم لوژام   لوژام عاونا   عاونا وو   هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 3939

هنایار هنایار مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 4040

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

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/152/2 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

go.tci.ir :: عبنم خیراتعبنم ات  خیرات 1401/8/21 زا   - 1401/08/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

radio دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناکوب روپ  یلق  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920483 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت یفیرش  سدنهم  هرامش 09148165506  اب  یگنهامه  تهج  / دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  / هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگیم لاسرا  مالعتسا  هارمه  هب  تسویپ  تیسل  دیریگب /

1101094328000062 زاین :  هرامش 
ناکوب روپ  یلق  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

تراپ زادرپ  نیورا  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  . HPE CO هدنزاس عجرم   HPE یتراجت مان   HPE 96W لدم رورس  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
ینامرف دیشرف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   NSK-C5596UP-FA لدم رورس  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

نوماه تاعالطا  یروانف  ناماگشیپ   HP یتراجت مان   B21-728629 لدم  GB 32 تیفرظ رورس  مر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
ناکوب رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیسل دیریگب / سامت  یفیرش  سدنهم  هرامش 09148165506  اب  یگنهامه  تهج  / دشابیم هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه  / هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگیم لاسرا  مالعتسا  هارمه  هب  تسویپ 

5951678467 یتسپ :  دک  روپ ،  یلق  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   ادهش  راولب  ناکوب  ناکوب ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46239981-044  ، 46230701-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46230701-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

radioradio  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 4141

رورس رورس هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس رورس -  -  رورس یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 4242

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5920316 مالعا  تقرس و  مالعا  متسیس  یرادهگن  هحفص 22)سیورس و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لماک5920505 رتویپماک  متسیس  ددع  هحفص 18)دادعت 60  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلاسکی5920509 سنسیال  ربراک -   Ultimate 4500 هخسن شیوداپ  سوریو  هحفص 18)دض  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920265 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا دیدجت  هدلب 1401 - روحم  یناتسمز  یرادهار  تایلمع  تهج  یبایسآ  خی  دض  کمن  لمح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000357 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم یناتسمز   یناتسمز یرادهار   یرادهار تایلمع   تایلمع تهج   تهج یبایسآ   یبایسآ خیخی   دضدض   کمن   کمن لمح   لمح ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920278 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا دیدجت  الاین 1401 - هاگولگ  روحم  یناتسمز  یرادهار  تایلمع  تهج  یبایسآ  خی  دض  کمن  لمح  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000358 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ke.tci.ir :: عبنم :: 1401/08/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919806 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیبرود یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناتسمز یناتسمز یرادهار   یرادهار تایلمع   تایلمع تهج   تهج یبایسآ   یبایسآ خیخی   دضدض   کمن   کمن لمح   لمح ناونع : : ناونع 4444

نیبرود نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت قرش  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  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 11 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919963 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  رد  رتشیب  تاحیضوت   ) یریوصت تراظن  متسیس  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ لاسرا  لیمکت و  تسویپ  یاهلیاف 
1101003190000003 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  نارهت  قرش  بعش  روما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هشیپ اتسور  سدنهم  یاقآ   77507434 یگنهامه :  نفلت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1617946861 یتسپ :  دک  یدمحم ،  نارادرب  هچوک  یادتبا  (ع ) نیسح ماما  دجسم  بنج  (ع ) نیسح ماما  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77507393-021  ، 77609011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77538982-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ددرگ ددرگ لاسرا   لاسرا وو   لیمکت   لیمکت تسویپ   تسویپ یاهلیاف   یاهلیاف تسویپ ) ) تسویپ لیاف   لیاف ردرد   رتشیب   رتشیب تاحیضوت   تاحیضوت  ) ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس 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   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 " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5920324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NITE,CHECKMATE III-Heraeus Electro امد سنلرتست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمشاه 09334833494-

1101001469000959 زاین :  هرامش 
نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دنرفا تعنص  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   ACCESSORIES یتراجت مان   A71004-12 لدم امد  یریگ  هزادنا  هاگتسد  سنل  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

NITE,CHECKMATE III-Heraeus Electro امد سنلرتست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمشاه 09334833494-

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

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: 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

5920324NITE,CHECKMATE III-Heraeus Electro امد هحفص 31)سنلرتست  )  accessaccess

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) cctvcctv  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب5919814 رادم  یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاس  ریز  هژورپ  یارجا  رب  تراظن  دیدجت  هژورپ 
(cctv)

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) video wallvideo wall  " " 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

یراوید5920012 رگشیامن  تازیهجت  ینابیتشپ  یزادنا و  هار  بصن ، نیمات ، هحفص 12)تامدخ  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

NITE,CHECKMATE I I I -Heraeus ElectroNITE,CHECKMATE I I I -Heraeus Electro  امد امد سنلرتست   سنلرتست 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 " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5920316 مالعا  تقرس و  مالعا  متسیس  یرادهگن  هحفص 22)سیورس و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تازیهجت5919849 هچراپکی  تاطابترا  متسیس  )ICS متسیس یارجا  ییاج و  هباج  لمح ، دیرخ ،
یتارباخم

هحفص 8) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

کالپ و5920305 ییاسانش  تهج  زاین  دروم  یرازفا  مرن  هناماس  یرازفا و  تخس  تازیهجت  دیرخ 
ینارمع ینامتخاس و  تاعیاض  کاخ و  لمح  یاهوردوخ  عاونا  ریوصت  شزادرپ 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

سرا یتعنص  یراجت - دازآ  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینمیا هالک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091750000199 زاین :  هرامش 

سرا یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
کدی ناجنز  نایوپ  هر  هدننک  هضرع  عجرم   DNA یتراجت مان   HELMA لدم قیرح  دض  یناشن  شتآ  هالک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/26 زاین :  خیرات 

افلج رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزکرم رابنا  رد  قوف  مالقا  لیوحت   - DNA SAFETY FIRST لدم یلصا - رمیلپ  سنج  زا  قیرح  دض  راددلیش  یناشن  شتآ  رادباقن  ینمیا  هالک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یبحاص سدنهم  سامت 09149918872  هرامش  دشاب - یم  نامزاس 

5441733571 یتسپ :  دک  سرا ،  دازآ  هقطنم  نامزاس  یرادا  تیاس  افلج - سرا - دازآ  هقطنم  افلج ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31351318-041  ، 3135-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42024949-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینمیا ینمیا هالک   هالک ناونع : : ناونع 4848

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

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یرتسگداد   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدیس دنهم س  نفلت 09144465385 هرامش  اب  زراین  تروص  رد  دراد  یتسویپ  لیاف 

1101000493000117 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

نازاس عون  ینواعت 4898  هدننک  هضرع  عجرم   kg 7 یدنب هتسب  دقاف   cm 30 تماخض  3x1 m داعبا ینریاتسا  یلپ  زوس  دنک  قیرح  دض  یفقس  کولب  الاک :  مان 
مرخ

ددع 1 دادعت : 
1401/08/19 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدیس دنهم س  نفلت 09144465385 هرامش  اب  زراین  تروص  رد  دراد  یتسویپ  لیاف 

5713616465 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  لک  یرتسگداد  بالقنا  نادیم  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32249901-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249901-044 :: 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

ینمیا5919912 هحفص 6)هالک  قیرح  ( قیرح

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

ینریاتسا5920129 یلپ  زوس  دنک  قیرح  دض  یفقس  هحفص 6)کولب  قیرح  ( قیرح

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

قیرح5920316 مالعا  تقرس و  مالعا  متسیس  یرادهگن  هحفص 22)سیورس و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ءافطا5920375 متسیس  تاعطق  ددع  عومجم 55  رد  ملق  هحفص 6)دیرخ 4  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5919825CGS هاگتسیا داتس و  نامتخاس  کینورتکلا  تظافح  متسیس  بصن  هحفص 16)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

ینریاتسا ینریاتسا یلپ   یلپ زوس   زوس دنک   دنک قیرح   قیرح دضدض   یفقس   یفقس کولب   کولب ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( 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

تاصخشم5919976 قبط  بختنم  هبعش  ریگدزد  گنیروتینام  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  زیهجت و 
یتسویپ مالعتسا  هگرب 

هحفص 20) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " 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

نیبرود5919806 یزادنا  هار  بصن و  هحفص 30)هیهت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5919807 - رهش حطس  رباعم  قرب  یاه  ریت  ییاجباج  مزال -  تازیهجت  یتراظن و  نیبرود  بصن  دیرخ و 
یرادهگن ریمعت و  یرادرب ، هرهب  یزادنا ، هار  - تاقلعتم یکیفارت و  یاه  لکد  بصن  دیرخ و 

تعرس لرتنک  یاه  نیبرود 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسب5919814 رادم  یاه  نیبرود  یتارباخم و  هکبش  تخاس  ریز  هژورپ  یارجا  رب  تراظن  دیدجت  هژورپ 
(cctv)

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاه5920172 نیبرود  یریوصت  تراظن  هناماس  یزاس  دنتسم  شزومآ  یزادنا  هار  بصن و  هیهت 
مالقا تازیهجت و  هیلک  هتسبرادم و 

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " 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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لباب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/16تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  هس  زور  تعاس 12  زا   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 12 تساغل   1401/08/24

babolcity.ir :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919836 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/09/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش حطس  رد  ییامناج  تهج  دنامسپ  تقوم  یزاس  هریخذ  راد  خرچ  یزلف  هلابز  نزخم  ددع  دیرخ 300  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 12/000/000/000  غلبم 

لایر نیمضت 600/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01135156225 :: نفلت :: http://www.babolcity.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یزکرم  همیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919952 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Unity 480 زاس هریخذ  هاگتسد  هکبش  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004635000138 زاین :  هرامش 

ناریا یزکرم  همیب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  قبط  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  3 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( .دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  یلاسرا  یاه  تمیق  هب  هناماس  رد  روکذم  مرف  جرد  مدع  تروص  رد   ) هناماس رد  نآ  جرد  تسویپ و  مرف  لیمکت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

24551000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22054099-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاس یزاس هریخذ   هریخذ راد   راد خرچ   خرچ یزلف   یزلف هلابز   هلابز نزخم   نزخم ددع   ددع   300300 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

Unity 480Unity 480 زاس   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد هکبش   هکبش لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 5151
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ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  روکذم  تاصخشماب  قباطم   tape drive تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001554000281 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   Storage Works LTO-4 Ultrium 1760 1 SAS Tape Drive in 1U Rack-mount kit لدم هنایار  زاس  هریخذ  الاک :  مان 

راگن هشیدنا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/18 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هنیزه.تسا  یمازلاروتکاف  شیپ.دشاب  تسویپرد  یمالعادادعتو  تاصخشماب  قباطم  دیابداهنشیپاذل   ، هدوب یلک  دربرد  یمالعا  هصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهعبارجاو  بصن  هنیزه.تسا  یمازلا  نامزاس  سانشراکداتاب  لصا  یتناراگ  .تسا  هدنشورف  هدهعب  نامزاسات  الاک 

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

22167465-021  ، 22024949-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22013554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ردرد   روکذم   روکذم تاصخشماب   تاصخشماب قباطم   قباطم   tape drivetape drive ناونع : : ناونع 5252

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

داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/21 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920028 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاسیسأت رگید  یزاس و  هریخذ  هاگشیالاپ ،  رد  تازیهجت  تاودا و  یراک  قیاع  تایلمع  یارجا  زا  تسا  ترابع  نامیپ  نیا  عوضوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هتسباو

1101092134000750 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ملق کی  1 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت و هدنهد  داهنشیپ  طسوت  دیاب  تادنتسم  نیا  هدش و  مالعا  تسویپ  تادنتسم  رد  تاعوضوم  ریاس  تخادرپ و  یدادرارق ، ینف ، طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( تسا یمازلا  ربتعم  یراکنامیپ  تیحالص  ینمیا و  تیحالص  یهاوگ  یراذگ  راب  .دوش (  یراذگراب 

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33002807-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یزاس5919836 هریخذ  راد  خرچ  یزلف  هلابز  نزخم  ددع  هحفص 35)دیرخ 300  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

5919952Unity 480 زاس هریخذ  هاگتسد  هکبش  هحفص 35)لوژام  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تسویپ5919983 رد  روکذم  تاصخشماب  قباطم   tape drive(35 هحفص زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تاسیسأت5920028 رگید  یزاس و  هریخذ  هاگشیالاپ ،  رد  تازیهجت  تاودا و  یراک  قیاع  تایلمع  یارجا 
هتسباو

هحفص 35) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هتسباو هتسباو تاسیسأت   تاسیسأت رگید   رگید وو   یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ هاگشیالاپ ،  ،  هاگشیالاپ ردرد   تازیهجت   تازیهجت وو   تاودا   تاودا یراک   یراک قیاع   قیاع تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج رابدور  ناتسرهش  ادهشلا  دیس  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920289 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  رورس  تازیهجت  ملق  16 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093237000012 زاین :  هرامش 

بونج رابدور  ادهشلادیس  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سراپ راگن  هشیدنا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL580G5 X7460 4P 16G AP SVR لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/25 زاین :  خیرات 

بونج رابدور  رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یبجاح  یت 09136251628 یا  دحاو  رتشیب  تاعالطا   - تسویپ لیاف  قبط  دادعتو  تاصخشم   - ههام کی  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13ws-c2960s-24ps-l فیدر

7883119144 یتسپ :  دک  رابدور ،  ءادهشلا  دیس  ناتسرامیب  تولکهز  هداج  یادتبا  ماما  راولب  بونج  رابدور  بونج ،  رابدور  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43366679-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43366688-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراپ زاگ  تفن و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/09/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920503 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط رورس   رورس تازیهجت   تازیهجت ملق   ملق 1616 ناونع : : ناونع 5454

 - - یناشن یناشن شتآ   شتآ یقرب   یقرب ریش   ریش یناسربآ -  -  یناسربآ دربراک   دربراک یایا   هزوک   هزوک یپاپوس   یپاپوس هفرط   هفرط کیکی   ریش   ریش یتعنص -  -  یتعنص یورک   یورک ریش   ریش یترارح -  -  یترارح لدبم   لدبم یقرب   یقرب ریش   ریش ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ددرگ یراذگراب  تسویپ  تسیل  قبط  / قیقد رازبا  / BIFOLD MARSHALSEA DIRECT ACTING RELIF VALVE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034004267 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   T.ONE.S یتراجت مان   US BRONZE 2-WAY SOLENOID VALVE 1/2 IN لدم یترارح  لدبم  یقرب  ریش  الاک :  مان 
رتسگ ترارح 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

یسدنهم یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   T.ONE.S یتراجت مان   US BRONZE 2-WAY SOLENOID VALVE 2 IN لدم یترارح  لدبم  یقرب  ریش  الاک :  مان 
رتسگ ترارح 

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

هضرع عجرم   NPT هوزر لاصتا  عون   psi 800 راشف سالک   in 2\1 زیاس یتسد  لصو  عطق و  مزیناکم  گنز  دض  دالوف  هندب  سنج  یتعنص  یورک  ریش  الاک :  مان 
روتالوگر سراپ  هدننک 

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

مان  bar 10 راشف یجنلف  لاصتا  عون   mm 300 زیاس یدالوف  سنج  کیتاموتا  لصو  عطق و  مزیناکم  یناسربآ  دربراک  یا  هزوک  یپاپوس  هفرط  کی  ریش  الاک :  مان 
بآ پیک  هدننک  هضرع  عجرم  بآ  پیک  یتراجت 

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

یتکراشم هدننک  هضرع  عجرم  جنلف  لاصتا  عون   psi 900 راشف  in 8 زیاس ینبرک  دالوف  سنج  راکدوخ  لصو  عطق و  مزیناکم  یتعنص  ییالول  هفرط  کی  ریش  الاک :  مان 
افوس نارهت  یتفن  یاهریش  دیلوت 

ددع 4 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

کایراس هدننک  هضرع  عجرم   SOLENOID VALVE یتراجت مان   DEMADEM لدم یناشن  شتآ  یقرب  ریش  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
مان  bar 25 راشف یجنلف  لاصتا  عون   mm 450 زیاس یدالوف  سنج  کیتاموتا  لصو  عطق و  مزیناکم  یناسربآ  دربراک  یا  هزوک  یپاپوس  هفرط  کی  ریش  الاک :  مان 

بآ پیک  هدننک  هضرع  عجرم  بآ  پیک  یتراجت 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  یا  هناورپ  لصو  عطق و  مزیناکم  یجنلف  لاصتا  عون   mm 250 زیاس یدالوف  سنج   bar 16 راشف یناسربآ  نک  عطق  هفرط  کی  ریش  الاک :  مان 

رورسم یترصن  یلع 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
CMK هدنزاس عجرم  یجنلف  لاصتا  عون   psi 2500 راشف یتسد  لصو  عطق و  مزیناکم   in 4 زیاس  A216 دالوف سنج  یتعنص  یپاپوس  هفرط  کی  ریش  الاک :  مان 

سراپ نیمزرس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   VALVE
ددع 8 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
لدم  bar 414 راشف گنز  دض  دالوف  هندب  سنج  کیتاموتا  لصو  عطق و  مزیناکم  یجنلف  لاصتا  عون  یقرب  نک  عطق  هفرط  کی  ریش  الاک :  مان 

هزاس مویلورتپ  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   BIFOLD هدنزاس عجرم   NV0504F02M5V6K
ددع 4 دادعت : 

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

ددرگ یراذگراب  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لاسرا  هنیزه 

7511883557 یتسپ :  دک  دیرخ ،  هرادا  تاکرادت  دحاو  سراپ  زاگ  تفن و  یتایلمع  هقطنم  هیولسع  رهشوب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83768073-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

تسویپ5920289 لیاف  قبط  رورس  تازیهجت  ملق  هحفص 38)16 رورس  ( رورس

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

رورس5920483 هکبش  اتید  چیئوس  رورس -  هحفص 24)یرتاب  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دربراک5920503 یا  هزوک  یپاپوس  هفرط  کی  ریش  یتعنص -  یورک  ریش  یترارح -  لدبم  یقرب  ریش 
 - یناشن شتآ  یقرب  ریش  یناسربآ - 

هحفص 38) رورس  ( رورس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت سناژروا  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920512 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  314 و351- رتنیرپسا مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004439000227 زاین :  هرامش 

نارهت سناژروا  زکرم  هدننک :  رازگرب 
وردوخ روحم  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   WABCO هدنزاس عجرم  لدم 1924 و 2624  زنب  نویماک  ولج  خرچ   ABS زمرت هعطق  روسنس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

انر ینف  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   FH12 وولو نویماک  زمرت  متسیس   ABS تینوی لرتنک  درب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
دیواج تعنص  لارام  هدننک  هضرع  عجرم   AXOR زنب روحم  رلیرت 3  هبعج  برد  لفق  یزلف  یزغم  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

راسمرگ وردوخ  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم   DELPHI یتراجت مان   491QE لدم  TROY GONOW یراوس وردوخ  رتویپماک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/24 زاین :  خیرات 
روتوم لزید  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم   RENTEK یتراجت مان   Renault Premium هدنشک نویماک  بقع  خرچ  سا  یب  یا  هعطق  روسنس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

خرچ روسنس  - ددع 1 314 قرب رتویپماک  - ددع دیلکاب 10  314 برد هریگتسد  لفق  یزغم  - ددع 1 314 رتنیرپسا  abs تینوی - ددع 5 315 ولج خرچ  روسنس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  - ههامود لقادح  هجو  تخادرپ  - ینف ناسانشراک  هدهعرب  الاک  تلاصا  دات  - ددع بقع 315 5

1473745881 یتسپ :  دک  کالپ 58 ،  ادخهد -  ربکا  یلع  هچوک  شبن  یبونج -  رهشناریا  نابایخ  یسودرف -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88320674-021  ، 44896381-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44896347-021 :: 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

5920512- نویماک زمرت  متسیس   ABS تینوی لرتنک  درب  نویماک -  ولج  خرچ   ABS زمرت هعطق  روسنس 
خرچ سا  یب  یا  هعطق  روسنس  یراوس -  وردوخ  رتویپماک   - رلیرت هبعج  برد  لفق  یزلف  یزغم 

نویماک بقع 

هحفص 41) روسنس  ( روسنس

 - - رلیرت رلیرت هبعج   هبعج برد   برد لفق   لفق یزلف   یزلف یزغم   یزغم نویماک - - نویماک زمرت   زمرت متسیس   متسیس   ABSABS تینوی   تینوی لرتنک   لرتنک درب   درب نویماک -  -  نویماک ولج   ولج خرچ   خرچ   ABSABS زمرت   زمرت هعطق   هعطق روسنس   روسنس ناونع : : ناونع
نویماک نویماک بقع   بقع خرچ   خرچ ساسا   یبیب   یایا   هعطق   هعطق روسنس   روسنس یراوس -  -  یراوس وردوخ   وردوخ رتویپماک   رتویپماک

5656
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " 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

چیئوس5919880 هحفص 24)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

رورس5920483 هکبش  اتید  چیئوس  رورس -  هحفص 24)یرتاب  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزرواشک کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5919905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا روتینام 20 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004110000091 زاین :  هرامش 

یزرواشک کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
چنیا روتینام 20 - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

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

تنامض یاراد  الاک  دشاب -----  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  --- ددرگ هبساحم  هدوزفا  شزرا  باستحا  نودب  الاک   --- چنیا روتینام 20  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ضیوعت 

7914954649 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هارراهچ  شبن  رصان -  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33345760-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا 2020 روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 5757
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زاریش یکشزپ  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5920133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

/ ددع پات 2  بل  ددع /  کی  لیابوم  ددع / سوم 30  ددع /  دروبیک 20  ددع / روتینام 5  ددع / متسیس 4  هباشمدک / ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/ ههام ود  تخادرپ  / ددع ود   LCD یارب چنیا  تکارب 65 

1101090129000068 زاین :  هرامش 
زاریش یکشزپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک  وسارف  یتراجت  مان   FCH-4818 لدم  PC هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

چنیا تکارب 65  ددع / پات 2  بل  ددع /  کی  لیابوم  ددع / سوم 30  ددع /  دروبیک 20  ددع / روتینام 5  ددع / متسیس 4  هباشمدک / ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم یعطق  لاسرا  زا  لبق  ییاهن  دادعت.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  ههام / ود  تخادرپ  / دشابیم تسویپ  هب  تاعالطا  ددع / ود   LCD یارب

7134845794 یتسپ :  دک  زاریش ،  یکشزپ  هدکشناد  یرادناتسا /  بنج  دنز /  راولب  زاریش /  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32084013-071  ، 2301274-713 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2301274-713 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   6565 تکارب   تکارب ددع -  -  ددع   22 پات   پات بلبل   ددع -  -  ددع کیکی   لیابوم   لیابوم ددع - - ددع   3030 سوم   سوم ددع   - - ددع   2 020 دروبیک   دروبیک ددع -  -  ددع   55 روتینام   روتینام ددع - - ددع   44 متسیس   متسیس ناونع : : ناونع
ددع ددع ودود     LCDLCD یارب یارب

5858
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یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5920480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ودشاب تسویپ  هصقانم  یمومع  طیارش  ینف و  تاصختشم  قبط  دیاب  یمالعا  تمیق  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسین لوبق  لباق  تسویپ  تاصخشم  زا  ریغ  هب  یراذگ  تمیق 

1101005427000014 زاین :  هرامش 
یرایتخبو لاحمراهچ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   MSI یتراجت مان   Cubi/Mini PC Cubi/8GB Up to 16GB/120GB SSD/IntelHD Graphic لدم  mini pc هارمه هنایار  الاک :  مان 
سیرتام تراجت  هعسوت و 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   Pars EVO لدم هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/08/22 زاین :  خیرات 
ولگب هجوق  یدیرف  اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   X.VISION یتراجت مان   2020TMU لدم  in 20 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/08/22 زاین :  خیرات 

درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناسر عالطا  تسویپ  رد  تاعالطا  یمامت  دینکن  تکرش  تسویپ  طیارش  نتشادن  تروص  رد  تسا  دنمشهاوخ.ددرگ  هعلاطم  امتح  اهتسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09133835132 سامت هرامش  هدیدرگ 

8817653161 یتسپ :  دک  ناتسا ،  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  ترادا -  عمتجم  یناقلاط -  راولب  درکرهش -  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32221563-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32221601-038 :: 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

یزاس5919808 هل  هدنگ  تاشاعترا  گنیروتینام  نیالنآ  متسیس  یزادنا  ار ه  بصن و  هحفص 6)دیرخ ،  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

چنیا5919905 هحفص 43)روتینام 20 روتینام  ( روتینام

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

تاصخشم5919976 قبط  بختنم  هبعش  ریگدزد  گنیروتینام  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  زیهجت و 
یتسویپ مالعتسا  هگرب 

هحفص 20) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

بل5920133 ددع -  کی  لیابوم  ددع - سوم 30  ددع  - دروبیک 20  ددع -  روتینام 5  ددع - متسیس 4 
ددع ود   LCD یارب چنیا  تکارب 65  ددع -  پات 2 

هحفص 43) روتینام  ( روتینام

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

5920480mini pc هارمه هحفص 43)هنایار  روتینام  ( روتینام

mini pcmini pc هارمه   هارمه هنایار   هنایار ناونع : : ناونع 5959

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لماک5920505 رتویپماک  متسیس  ددع  هحفص 18)دادعت 60  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( 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

یاه5920172 نیبرود  یریوصت  تراظن  هناماس  یزاس  دنتسم  شزومآ  یزادنا  هار  بصن و  هیهت 
مالقا تازیهجت و  هیلک  هتسبرادم و 

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( 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

تاعالطا5920006 دورو  یرادربریوصت و  ( ) 2 زاف  ) یناگیاب کرادم  دانسا و  یزاس  هچراپکی  یهدناماس و 
( ویشرآ رازفا  مرن  رد 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تخرد و5920011 یور  رب  کالپ  بصن  هنیزه  تخرد و  ییاسانش  کالپ  زبس و  یاضف  رازفا  مرن  دیرخ 
رازفارن رد  مالپ  یرازگراب 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کالپ و5920305 ییاسانش  تهج  زاین  دروم  یرازفا  مرن  هناماس  یرازفا و  تخس  تازیهجت  دیرخ 
ینارمع ینامتخاس و  تاعیاض  کاخ و  لمح  یاهوردوخ  عاونا  ریوصت  شزادرپ 

هحفص 12) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

لماک5920505 رتویپماک  متسیس  ددع  هحفص 18)دادعت 60  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هلاسکی5920509 سنسیال  ربراک -   Ultimate 4500 هخسن شیوداپ  سوریو  هحفص 18)دض  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یاهلیاف5919963 تسویپ ) لیاف  رد  رتشیب  تاحیضوت   ) یریوصت تراظن  متسیس  یرادهگن  سیورس و 
ددرگ لاسرا  لیمکت و  تسویپ 

هحفص 30) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یاه5920172 نیبرود  یریوصت  تراظن  هناماس  یزاس  دنتسم  شزومآ  یزادنا  هار  بصن و  هیهت 
مالقا تازیهجت و  هیلک  هتسبرادم و 

هحفص 16) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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