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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • --

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

( یهگآ دادعت 2  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 7

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

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 7

140 1140 1 نابآ   نابآ   2525 هبنش   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   163,970هکس , 000163,970 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تاراما354,720354,720رالد تاراما مهرد   96مهرد ,56096 ,560

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   155,550هکس , 000155,550 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   240رالد , 000240 , سیئوس000 سیئوس کنارف   376,500376کنارف ,500

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 89,300هکس , 00089,300 , اداناک000 اداناک رالد   268رالد ,500268 ناتسبرع500, ناتسبرع لایر   94,46094,460لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 59,300هکس , 00059,300 , وروی000 ,369وروی 070369, ژورن070 ژورن نورک   35,60035,600نورک

رایع رایع   1818 یالط   ,15یالط 16 1 , 00015, 16 1 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   42دنوپ 1 , 09042 1 , نپاژ090 نپاژ نینی   دصکی   ,254دصکی 1 10254, 1 10

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
((88))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((9696))

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

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

زا 93 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 9  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 8

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 23  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 24

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 41

( یهگآ دادعت 12  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 43

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

( یهگآ دادعت 2  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 53

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 54

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

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 54

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 54

( یهگآ دادعت 1  " ) دابهپ  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 54

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

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

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

( یهگآ دادعت 2  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 14  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

( 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 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

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

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

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

( یهگآ دادعت 11  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 61

( یهگآ دادعت 3  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 68

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

( یهگآ دادعت 2  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( یهگآ دادعت 3  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( یهگآ دادعت 6  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

( یهگآ دادعت 19  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 76

( یهگآ دادعت 3  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

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

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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

( یهگآ دادعت 3  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/09/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952658 :: هرازه هرازه تعاس 11:30دکدک    - 1401/09/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجریس یرادرهش  یزاسرهش  هناماس  رد  تاعالطا  دورو  تاعالطا و  تشادرب  یزیمم ،  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  3,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق روما  یزکرم  یرادره  شالقنا  نادیم  ناجریس  اه  تکاپ  هئارا  تاعالطا و  تفایرد  رازگ و  هصقانم   :: سردآ سردآ

مان 88969737- تبث  رتفد  سامت 02141934  زکرم   03441325077 :: نفلت نفلت
85193768

setadiran.ir :: 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

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094939000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5952798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم  یرادرهش  یریگ  نابیتشپ  تخاسریز  تینما  تیوقت  حرط  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 130.129.020.000 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاسرهش یزاسرهش هناماس   هناماس ردرد   تاعالطا   تاعالطا دورو   دورو وو   تاعالطا   تاعالطا تشادرب   تشادرب یزیمم ،  ،  یزیمم ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 11

یریگ یریگ نابیتشپ   نابیتشپ تخاسریز   تخاسریز تینما   تینما تیوقت   تیوقت حرط   حرط دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  هدرشف  روطب  یا  هلحرمود  مود -  تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش ات  تیاغل  خیرات 1401/08/24  زا   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم تعاس 16  ات   - 1401/09/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953232 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8   - 1401/09/12 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یزکرم  نامتخاس  رود  هار  زا  سنارفنک  وئدیو  یریوصت  یتوص  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- لایر درایلیم  دروآرب 15  - 

( داتس  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکناب همانتنامض  لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم 

الاک تاکرادت  دحاو  مراهچ  ناریا ط  زاگ  یلم  تکرش  یزکرم  نامتخاس  دنپس  شبن خ  یبونج ) نابآ   ) یبونج یدضع  دیهش  خ  دنز -  ناخمیرک  نابایخ  نارهت   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یریگ5952798 نابیتشپ  تخاسریز  تینما  تیوقت  حرط  هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یزکرم یزکرم نامتخاس   نامتخاس رود   رود هار   هار زازا   سنارفنک   سنارفنک وئدیو   وئدیو یریوصت   یریوصت یتوص   یتوص متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 93 ھحفص 6 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش هبنشکی  زور  حبص  تعاس 8  زا   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 14  تیاغل   1401/08/22

عورش  :: عبنم خرومعبنم تعاس 14  ات   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952602 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/09/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر - نیمضت 1.588.153.068  لایر - دروآرب 31.763.061.351  یلصفم - یرتم  یسرجوین 4 بصن  هیهت و  دیدجت  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
لایر نیمضت 537.500.000  لایر - دروآرب 10.750.000.000  یعاجترا -)  ) سکلف لیتسا  یامنریسم  بصن  هیهت و  - 

 - یربارت هار و  هبتر 5  لقادح  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

رهاط هدازماما  بنج  نیوزق  جرک  هاردازآ  جرک   :: سردآ سردآ

1456  - 02634184000 :: نفلت :: www.setadiran.ir bazresi.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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کیبآ نامیس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت یهگا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ادرف لسن   :: عبنم خیرات 1401/09/05عبنم یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952572 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد کیبآ  نامیس  هناخراک  ( CCTV) یریوصت تراظن  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ،  دیرخ ،  عوضوم  اب  یرسارس  هصقانم  یهگآ  راشتنا  وریپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هصقانم دانسا  لیوحت  تفایرد و  هلیسونیدب  تاعالطا ،  ناهفصا و  ادرف  لسن  رادیپ -  ـــــــ مایپ س داصتقا -  یایند  یاه  همانزور  رد  یاه 21 و 1401/08/18  خیرات 

.ددرگ یم  دیدمت  خیرات 1401/09/05  یرادا  تقو  نایاپ  ات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یدمحم - 026  - 45382708: سامت  :: نفلت :: www.AbyekCement.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یعاجترا یعاجترا  ) ) سکلف سکلف لیتسا   لیتسا یامنریسم   یامنریسم بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یلصفم -  -  یلصفم یرتم   یرتم یسرجوین  44 یسرجوین بصن   بصن وو   هیهت   هیهت دیدجت   دیدجت ناونع : : - - ناونع 44

(( CCTVCCTV)) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 93 ھحفص 7 
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تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

نارگ هصقانم  یفیک  یبایزرا  ماجنا  زا  سپ  یا  هلحرمود  مود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هناسر رصع   :: عبنم مودعبنم تبون  یهگا  جرد  زا  سپ  زور   15 رثکادح  :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک برغ  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  کینورتکلا  تظافح  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهنامیپ روما  هقبط 3  تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  نیرفا پ 27  هب  دنز خ  ناخمیرک  نابایخ  یادتبا  رصعیلو  نادیم  نارهت   :: سردآ سردآ

88892153-83307579 :: نفلت :: piho.ir www.shana.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

تفن تعنص  نامرد  تشادهب و   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  یمومع  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

کرتا  :: عبنم مودعبنم تبون  یهگآ  جرد  زا  سپ  زور  ات 15  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953593 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ داش  ییوراد  رابنا  کینورتکلا  تظافح  هژورپ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.دشاب یم  ریذپ  ناکما  هدیدرگ  دیئات  تفن  ترازو  تسارح  نامزاس  طسوت  البق  اهنآ  یتینما  / ینف تیحالص  هک  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

روما هقبط 3 - تفن -  تعنص  نامرد  تشادهب و  نامزاس  کالپ 27 -  نیرفآ -  هب  نابایخ  دنز -  ناخمیرک  نابایخ  یادتبا  جع - )  ) رصعیلو نادیم  نارهت -   :: سردآ سردآ
اهنامیپ

:: 88892153 و 83307579 نفلت :: WWW.SHANA.IR WWW.PIHO.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 66

ییوراد ییوراد رابنا   رابنا کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هژورپ   هژورپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

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

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

زا 93 ھحفص 8 
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دجاسم روما  هب  یگدیسر  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 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت 66499068 هرامش  یرظن  هطوبرم  سانشراک  دوش  هداد  مالعتسا  تسویپ  روتکاف  قبط  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095308000091 زاین :  هرامش 

دجاسم روما  هب  یگدیسر  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هزاس عمتجم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  یرهش  یاهدربلیب  تیریدم  یطیحم و  تاغیلبت  ولبات و  ضراوع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ایرآ رتسگ  وترپ  ناماس  یطابترا  یتاعالطا و  یاه  هزاس  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم  ایرآ  رتسگ  وترپ  ناماس  یطابترا  یتاعالطا و  یاه 
ددع 1 دادعت : 

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

سامت 66499068 هرامش  یرظن  هطوبرم  سانشراک  دوش  هداد  مالعتسا  تسویپ  روتکاف  قبط  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1316713499 یتسپ :  دک  کالپ 5 ،  دراطع  هچوک  شبن  یبونج  هاگشناد  نابایخ  یروهمج  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66499068-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66958996-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دجاسم روما  هب  یگدیسر  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 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سامت 66499068 هرامش  یرظن  هطوبرم  سانشراک  دوش  هداد  مالعتسا  تسویپ  روتکاف  قبط  تاصخشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095308000090 زاین :  هرامش 

دجاسم روما  هب  یگدیسر  زکرم  هدننک :  رازگرب 
هزاس عمتجم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یدنب  هتسب  دقاف  یرهش  یاهدربلیب  تیریدم  یطیحم و  تاغیلبت  ولبات و  ضراوع  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ایرآ رتسگ  وترپ  ناماس  یطابترا  یتاعالطا و  یاه  هزاس  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم  ایرآ  رتسگ  وترپ  ناماس  یطابترا  یتاعالطا و  یاه 
ددع 1 دادعت : 

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

سامت 66499068 هرامش  یرظن  هطوبرم  سانشراک  دوش  هداد  مالعتسا  تسویپ  روتکاف  قبط  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1316713499 یتسپ :  دک  کالپ 5 ،  دراطع  هچوک  شبن  یبونج  هاگشناد  نابایخ  یروهمج  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66499068-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66958996-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش یاهدربلیب   یاهدربلیب تیریدم   تیریدم وو   یطیحم   یطیحم تاغیلبت   تاغیلبت وو   ولبات   ولبات ضراوع   ضراوع بوبو   تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 88

یرهش یرهش یاهدربلیب   یاهدربلیب تیریدم   تیریدم وو   یطیحم   یطیحم تاغیلبت   تاغیلبت وو   ولبات   ولبات ضراوع   ضراوع بوبو   تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952717 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ کرادم  لیاف  رد  دادرارق  سیون  شیپ  قبط  هاگشناد  هیرشن  شش  ینابیتشپ  دادرارق  عوضوم : تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030708000488 زاین :  هرامش 

یعامتجا تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1985713871 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  تمالس  یشخبناوت و  مولع  هاگشناد  رایکدوک  نابایخ  یاهتنا  وجشناد  راولب  نیوا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71732810-021  ، 22180024-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22180024-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هاگشناد هیرشن   هیرشن شششش   ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 1010

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952961 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  دانسا  یرازگراب 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  یرازگراب 
دشاب یم  هباشم  هب  هک  ناریا  نیا 

SOC یتینما یاهدادخر  تیریدم 
1101095158000077 زاین :  هرامش 

زاوها یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یدنب هتسب  دقاف  زکارم  تهج  یتینما  یاهدادخر  تیریدم  یرازفا  تخسو  یرازفا  مرن  عماج  لح  هار  SOC ناونع  d-soc بو تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

نارود نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم 
هتسب 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  هدش  رهم  مالعتسا  دانسا  یرازگراب 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  یرازگراب 
دشاب یم  هباشم  هب  هک  ناریا  نیا 

SOC یتینما یاهدادخر  تیریدم 

6193983114 یتسپ :  دک  ناگدازآ ،  نابایخ  یسراف و  ناملس  نابایخ  عطاقت  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32234111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32234122-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بوبو تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 111 1
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( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953067 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  RFP قباطم دادما  هتیمک  یربخ  ینامزاس و  لاتروپ  ینابیتشپ  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000196 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هموزر  قباوس و  تاصخشم و  هئارا  (: 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  هرامش 09108597412 و 02123902232  اب  یگنهامه  تهج  (: 2

1391715117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  رتفد   - یرگشل دیهش  هارگرزب  یادتبا  - یدازآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23902052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44694078-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ   RFPRFP  قباطم قباطم دادما   دادما هتیمک   هتیمک یربخ   یربخ وو   ینامزاس   ینامزاس لاتروپ   لاتروپ ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1212
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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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953133 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فارگ و وفنیبا  یربخ و  همانهام  هیهت  یا ,  هناسر  یربخ و  ینابیتشپ  لک ,  هرادا  تیاس  یناسر  زورب  یرازفا ,  مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرازفا مرن  ویشرآ 

1101003972000494 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هام 8 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدمحم هاش  یاقا   05431166270 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وو فارگ   فارگ وفنیبا   وفنیبا وو   یربخ   یربخ همانهام   همانهام هیهت   هیهت یایا ,  ,  هناسر   هناسر وو   یربخ   یربخ ینابیتشپ   ینابیتشپ لکلک ,  ,  هرادا   هرادا تیاس   تیاس یناسر   یناسر زورب   زورب یرازفا ,  ,  یرازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع
یرازفا یرازفا مرن   مرن ویشرآ   ویشرآ

1313
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دورهاش هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953177 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  اب  رورس  هاگتسد  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091845000030 زاین :  هرامش 

دورهاش هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نارود تاطابترا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   PROLIANTDL380 GEN10 لدم  HPE رورس الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

دورهاش رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تفن ترازو  تسارح  هدش  تیحالص  دأت  یاه  تکرش  تسیل  رد  ای  اتفا و  یهاوگ  یاراد  ًامتح  تسیاب  یم  هدننک  نیمات  تسا  حیضوت  هب  مزال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هتفرگ  رظن  رد  یراک  زور  لهچ  یلام ،  رابتعا  نیمات  تهج  هب  مالعتسا  هدنرب  هب  تخادرپ  نامز  لقادح  هتشاد و  رارق 

 : یتسپ دک  دورهاش ،  هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش   تفن  نابایخ  نهآ  هار  هار  هس  دورهاش  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3617783164

32332048-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32337572-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953341 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

درادناتسا ساسارب  سا  ما  سا  یآ  تاعالطا  تینما  تیریدم  متسیس  یزاس  هدایپ  رارقتسا و  ، رواشم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091138000264 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هلولهاش قیرط  زا  یزاگ  یاهتخوس  عیزوت  زاگ ، دیلوت  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/03 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

قح یهاوگ  مرگ  رهم  تروصرد  تسا  یمازلا  مرگ  اضماو  رهم  ای  یکینورتکلا  یاضما  رهم و  هارمه  هب  همانتوعد  رد  هدش  دیق  دانسا  یمامت  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف یراددوخ  " ادج یفاضا  دانسا  یراذگراب  زا  ییاشگزاب  رد  تلوهس  تهج  .یمسر  دانسا  رتافد  طسوت  ربتعم  یاضما 

8173756814 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  ناتسا  زاگ  تکرش  - الاب غابراهچ  - ناهفصا ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132-031  ، 8132-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36277074-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم اباب   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

درادناتسا درادناتسا ساسارب   ساسارب ساسا   ماما   ساسا   یآیآ   تاعالطا   تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   رارقتسا   رارقتسا ،، رواشم رواشم ناونع : : ناونع 1515

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

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

5952948(MIMIC  ) تبقارم جرب  دناب و  قرب  تسپ  یطابترا  رازفا  هحفص 15)مرن  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دنرز قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  یباختنا  دک   ) تسویپ راک  حرش  قبط  هاگورین  تخوس  هریخذ  نزاخم  نویساربیلاک  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007020000080 زاین :  هرامش 

دنرز قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/09/09 زاین :  خیرات 

دنرز رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیامن تیاعر  ار  اهب  مالعتسا  رد  جردنم  طیارش  مامت  یتسیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7761795795 یتسپ :  دک  دنرز ،  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش  نهآ  هار  لپ  زا  دعب  ینیمخ  ماما  نادیم  دنرز  نامرک  دنرز ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31425580-034  ، 31425500-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31425559-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگورین هاگورین تخوس   تخوس هریخذ   هریخذ نزاخم   نزاخم نویساربیلاک   نویساربیلاک تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1616

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ریداقم  تسرهف  اب  قباطم  زکارم  لنپ  لرتنک  ولبات  تهج   B+C یبیکرت رتسرا  تازیهجت  لیوحت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001661 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناراک ورین  انرب  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   RAYCAP هدنزاس عجرم   RAYCAP یتراجت مان   ZE200-PS یزیرپ رتسرا  لدم  زاف  کت  ریگقرب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33429888-066  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زکارم زکارم لنپ   لنپ لرتنک   لرتنک ولبات   ولبات تهج   تهج   B+CB+C  یبیکرت یبیکرت رتسرا   رتسرا تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت وو   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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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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952854 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

داعبا 30*10 رد  یثوتولب  هیوناث  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000644 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
.دیآ یم  رد  شیامن  هب  کیرتکلا  نیزوت  لاتیجید 1610  هدنهد  ناشن  یور  هک  لوکساب  ریداقم  هیوناث  شیامن  تهج  داعبا 30*10 رد  یثوتولب  هیوناث  روتینام  - 

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

1401/09/08 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  یلام  ینفداهنشیپ  هیارا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ( AVL  ) تفن تکرش  زاجم  ناگدننکدیلوت  تسیلرد  تسیاب  یم  هدنزاس  ای  هدنشورف  -2

.دشاب یم  لخاد  دیلوت  اب  دیرخ  تیولوا  -3
.تسا تسویپ  یتساوخرد  یالاک  تیش  اتید  -4

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

37291034-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

1010 ** 3030 داعبا   داعبا ردرد   یثوتولب   یثوتولب هیوناث   هیوناث روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 1818

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952946 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرشب زاگ  یاهروتنک  یکینورتکلا  هدننک  حیحصت  تهج  همانیهاوگ ) یاراد   ) راجفنا دض  لایرس  تروپ  روتالوزیا  و  ( barrier  ) ریرب تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسویپ گرب  ود  تاصخشم 

1101092586000262 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

گرب یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم   PRELECTRONICS یتراجت مان   PR 9106 لدم ریرب  روتالوزیا  الاک :  مان 
ددع 142 دادعت : 

1401/10/05 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تساوخرد  دروم  یالاک  هباشم  یمالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم هناماس  تسویپ  مالعتسا  طیارش  گرب و  ود  رد  الاک  تاصخشم  مالعتسا و  لیاف 

.ددرگ تسویپ  هناماس  رد   pdf لیاف بلاق  رد  الاک  ینف  تاصخشم 
هارمه 09172034378 هرامش 

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

8209000-0713  ، 8209443-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PRELECTRONICSPRELECTRONICS یتراجت   یتراجت مان   مان   PR 9106PR 9106 لدم   لدم ریرب   ریرب روتالوزیا   روتالوزیا ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952948 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یالاک .تسیمازلا  طبترم  تیلاعف  زوجم  تسویپ  تاصخشم  قبط  (MIMIC  ) تبقارم جرب  دناب و  قرب  تسپ  یطابترا  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب ناریناوت  وضع  دشاب و  یناریا  رظن  دروم 

1101001042000126 زاین :  هرامش 
مایپ تارباخم  تسپ و  ییاوه  تامدخ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

متسیس هنایار  ناسیدرپ  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   GOLDIS لدم قرب  عیزوت  هکبش  نویساموتا  لرتنک و  دنمشوه  گنیروتینام  متسیس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشاب یناریا  الاک  دشاب  ناریناوت  هناماس  وضع  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

3266026-0263  ، 33266026-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33266043-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953518 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CCC ینیارکا یاهروسرپمکوبروت  لرتنک  متسیس  هب  طوبرم   EIOM و GTLC یاهتراک ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091592000946 زاین :  هرامش 

ناریازاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 8  هدننک :  رازگرب 
تازیهجت تالآ و  نیشام  هدش ، هتخاس  یزلف  تالوصحم  ریمعت  سیورس :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/10/01 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوب دهاوخ  تخادرپ  لباق  ندوب  سیورس  رد  هتفه  ود  حیحص و  درکلمع  نتشاد  تیاس و  رد  ینادیم  تست  زا  دعب  اهدرب  ریمعت  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31444746-041  ، 31440-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31444175-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( MIMICMIMIC  ) ) تبقارم تبقارم جرب   جرب وو   دناب   دناب قرب   قرب تسپ   تسپ یطابترا   یطابترا رازفا   رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 2020

CCCCCC  ینیارکا ینیارکا یاهروسرپمکوبروت   یاهروسرپمکوبروت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم   EIOMEIOM  وو   GTLCGTLC  یاهتراک یاهتراک ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم تسویپ  قباطم  زایندروم  یالاک  دنشابیم ) هباشم  اهدک  ناریا  هیلک   ) دیرخ 0034287 اضاقت  یقرب -  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006330 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اتلد یتراجت  مان  شخرد 29/29  لدم  رد  دربراک  ییودرگ  گنر  یزلف  کالپ  هریگتسد و  الاک :  مان 

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

روالاب یرغص  هدننک  هضرع  عجرم  هیذغت  عبنم   TP یکینورتکلا درب  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/10/10 زاین :  خیرات 
اریو تعنص  نارشیپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   PLC src manager رورس قاتا  امد  رلرتنک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/10 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم تسویپ  قباطم  زایندروم  یالاک  دنشابیم ) هباشم  اهدک  ناریا  هیلک   ) دیرخ 0034287 اضاقت  یقرب -  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41440151-0613  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا امد   امد رلرتنک   رلرتنک  - - هیذغت هیذغت عبنم   عبنم   TPTP  یکینورتکلا یکینورتکلا درب   درب  - - دربراک دربراک ییودرگ   ییودرگ گنر   گنر یزلف   یزلف کالپ   کالپ وو   هریگتسد   هریگتسد ناونع : : ناونع 2222

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

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

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

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

5953713 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قبط   F&G هاگتسد یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096433000272 زاین :  هرامش 

موس هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
قرش تعنص  ناشیدنا  فرژ  هدننک  هضرع  عجرم   SCAME SISTEMI هدنزاس عجرم   S81 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

ددع 43 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  داهنشیپ  در  بجوم  یلام  ینف و  داهنشیپ  لیاف  یراذگراب  مدع  .ددرگ  میظنت  تسویپ  حرش  قبط  یلام  ینف و  یاهداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511894591 یتسپ :  دک  موس ،  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31315179-077  ، 31315605-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31315617-077 :: 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  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

F&GF&G هاگتسد   هاگتسد یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 2323
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یا هقطنم  قرب  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش مالعا  دک  ناریا  نمض  رد  تسویپ  یصوصخ  طیارش  قبط  سیرم  دلوم  رواک  لخاد  راک و  نوریب  یریصح  گنلیش  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم 

1101001503000364 زاین :  هرامش 
یا هقطنم  قرب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ءافطا هدنزاس  عجرم  یژرنارایمه  یتراجت  مان   HE-200 لدم  cm 70 لوط  in 1 زیاس یریصح  سنج  قیرح  ءافطا   HE رلکنیرپسا یناشن  شتآ  گنلیش  الاک :  مان 
یژرنا رایمه  ءافطا  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یژرنا  رایمه 

هقلح ( لور )1 دادعت : 
1401/09/26 زاین :  خیرات 

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لیوحت  لحم.تسا  یمازلا  هناماس  رد  روتکافشیپ  یرازگراب.دشاب  هتشاد  لماک  تقباطم  تسویپ  لیاف  ینف  تاصخشم  اب  دیاب  یلاسرا  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم دنبروگ  هداج  رتمولیک 5  نادهاز  رد  عقاو  قرب  تکرش  رابنا 

9816843138 یتسپ :  دک  هاگشناد 37 و 39 ،  نیب  هاگشناد  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31137056-054  ، 31137000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442869-054 :: 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

جرک یندم  دیهش  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953208 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  بصن و  اب  هارمه  هلزلز  جاوما  هب  ساسح  زاگ  کیتاموتا  عطق  یکینورتکلا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090662000129 زاین :  هرامش 

جرک یندم  دیهش  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزادنا هار  بصن و  اب  هارمه  هلزلز  جاوما  هب  ساسح  زاگ  کیتاموتا  عطق  یکینورتکلا  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3143744693 یتسپ :  دک  یندم ،  ناتسرامیب  رهشناهج  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34434700-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434700-026 :: 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 ءافطا   ءافطا   HEHE  رلکنیرپسا رلکنیرپسا یناشن   یناشن شتآ   شتآ گنلیش   گنلیش ناونع : : ناونع 2424

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن اباب   هارمه   هارمه هلزلز   هلزلز جاوما   جاوما هبهب   ساسح   ساسح زاگ   زاگ کیتاموتا   کیتاموتا عطق   عطق یکینورتکلا   یکینورتکلا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جرک یندم  دیهش  ناتسرامیب  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953267 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هار  بصن و  اب  هارمه  نبرک  دیسکاونوم  ناتم و  زاگ  تشن  هب  ساسح  زاگ  کیتاموتا  عطق  یکینورتکلا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090662000130 زاین :  هرامش 

جرک یندم  دیهش  ناتسرامیبینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزادنا هار  بصن و  اب  هارمه  نبرک  دیسکاونوم  ناتم و  زاگ  تشن  هب  ساسح  زاگ  کیتاموتا  عطق  یکینورتکلا  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3143744693 یتسپ :  دک  یندم ،  ناتسرامیب  رهشناهج  جرک  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34434700-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434700-026 :: 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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح یافطا  یارجا  لمح و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090048000084 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یروانف  ملع و  کراپ  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

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

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  تمیق  مالعتسا  مرف  یراذگراب  یدابآرهش 09153493127 ،) یاقآ  تالاوس ( هب  ییوگخساپ  تهج  سامت  هرامش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یرورض  وگخساپ  هارمه  هرامش  جرد 

دک ناتسچولب ،  ناتسیس و  یروانف  ملع و  کراپ  وجشناد 4 _  نابایخ  یوربور  وجشناد _  راولب   _ نادهاز نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816893111 یتسپ : 

33410086-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33410087-054 :: 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

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن اباب   هارمه   هارمه نبرک   نبرک دیسکاونوم   دیسکاونوم وو   ناتم   ناتم زاگ   زاگ تشن   تشن هبهب   ساسح   ساسح زاگ   زاگ کیتاموتا   کیتاموتا عطق   عطق یکینورتکلا   یکینورتکلا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2626

قیرح قیرح یافطا   یافطا یارجا   یارجا وو   لمح   لمح هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 2727
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مالیا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953476 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروص درفیدمحم 09188402127  یاقآ  اب  یگنهامه.ددرگ  نیمات  تسویپ  لیاف  طیارش  قباطم  و.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  مالیا  یتایلام  روما  راک  لحم.دریگ 

1101003970000041 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک  . INIM Co هدنزاس عجرم   ISS021 لدم ریذپ  سردآ  فراعتم و  قیرح  یافطا  یرادینش  یرادید  یولبات  هدننک  مالعا  الاک :  مان 
ایوپ کینورتکلا  تسلا  هدننک 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مالیا ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  نامتخاس  نارادساپ -  هار  راهچ  ینیمخ -  ماما  یلامش  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6931713477

33334373-084  ، 33384748-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33384748-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5953713F&G هاگتسد یکدی  هحفص 15)تاعطق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  2323   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952675 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح قیرح یافطا   یافطا یرادینش   یرادینش یرادید   یرادید یولبات   یولبات هدننک   هدننک مالعا   مالعا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2828

لیوک لیوک نفنف   یایا -  -  هتسه   هتسه بطبط     MM  نشکناک نشکناک اباب   روتکتد   روتکتد تباث -  -  تباث تمواقم   تمواقم قرب -  -  قرب زیرپ   زیرپ هخاش - - هخاش قرب  33   قرب گالپ   گالپ هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع
یتساک یتساک

2929
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یرابتعا تروصب  تخادرپ  / دوش هعجارم  تسویپب  افطل  / دشابیم هباشم  دک  ناریا   / یقرب مزاول  حرش  هب  یاضاقت 0134367  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم

1101093985006284 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ناسهم یکیرتکلا  عیانص  تکرش   A 13 نایرج  V 250 ژاتلو  BS1363 درادناتسا هخاش  قرب 3  گالپ  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ناسهم یکیرتکلا  عیانص  تکرش   A 15 نایرج  V 250 ژاتلو  BS546 درادناتسا هخاش  قرب 3  گالپ  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
رغصا لضفلاوبا و  هدننک  هضرع  عجرم   SP45 لدم میس  نودب   A 16 نایرج تدش   V 220 ژاتلو  IP44 ضیوعت لباق  گالپ  اب  هارمه  ههار  کت  قرب  زیرپ  الاک :  مان 

ناکدرا یطیحم  اسراپ و  تعیرش 
ددع 10 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
نویامه نیگن  درمز  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   A 220 نایرج تدش  قرب  هخاش  یکیرتکلا 2  گالپ  الاک :  مان 

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

نیون نایار  رازبا  نازاس  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   SMD RESISTOR یتراجت مان  روتینام  دربراک  لدم 1206  تباث  تمواقم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
ءاکرش هداز و  لوسر  دومحم  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   PTW یتراجت مان   TM34070-2,5 لدم یا  هتسه  بط   M نشکناک اب  روتکتد  الاک :  مان 

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

هیوهت هدننک  هضرع  عجرم  هیوهت  هدنزاس  عجرم   CFA600 لدم هفرط  یتساک 4  لیوک  نف  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

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

.دشابیم یرابتعا  تروصب  تخادرپ  / دوش هعجارم  تسویپب  افطل  / دشابیم هباشم  دک  ناریا   / یقرب مزاول  حرش  هب  یاضاقت 0134367   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاف هس  یکینورتکلا  درب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001074000248 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناراهم یسدنهم  هدنزاس  عجرم  ناراهم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  یلیر  تازیهجت  یاهلانگیس  کارت  ریافیتکر  دربراک  لدم 520134134  یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک 
ددع 6 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یالاک هب  کیدزن  یدک  ناریا  رظن  دروم  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یدک  ناریا  دوبن  تلع  هب.دشاب  یم  دوجوم  تسویپ  رد  طیارش  تاصخشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  یمالسالا  فرش  یاقآ  یلخاد 355  اب  ینف  تاعالطا  بسک  تهج  .تسا  هدش  باختنا  هطوبرم 

8916188139 یتسپ :  دک  دزی ،  یا  هقطنم  بآ  یماهس  تکرش  - تارادا عمتجم  - وجشناد راولب  - دزی دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31070225-035  ، 38258020-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38258046-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاف زاف هسهس   یکینورتکلا   یکینورتکلا درب   درب ناونع : : ناونع 3030
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تبرت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح

یوضر 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   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CAT6 UTP هکبش لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004688000170 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ مرف  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
رتم  15,000 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کولف تست  دات  الاک و  لیوحت  زا  دعب  زور  تخادرپ 45 هدنشورف  اب  هیارک  لحم  رد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9516915169 یتسپ :  دک  ینرق 1 ،  ینرق -  نابایخ  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52228021-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CAT6 CAT6 UTPUTP  هکبش هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 3131
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ناتسا روباشین  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر ناسارخ 

یوضر 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   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتورکیم  - لتکیپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090962000173 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  روباشین  یکشزپ  مولع  هاگشناد  تشادهب  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
عجرم  M USA 3 هدنزاس عجرم  لتکیپ  هب   OLP لاصتا دربراک  یرون  ربیف  لباک  عون  لوط  دقاف  لوط   LC-LC یاه روتکناک  اب  یکت  یرون  ربیف  درک  چپ  رپماج  الاک :  مان 

ایرآ تراجت  ناژون  هدننک  هضرع 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
ینیغاب یعاجش  همطاف  هدننک  هضرع  عجرم  کیتورکیم  یتراجت  مان   QRT 5 AC لدم میس  یب  هکبش  تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

روباشین رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دامن لصاح  سامت  ینف  سانشراک  اب  امتح  و   - دوش هعجارم  تسویپ  هب  یراذگ  تمیق  زا  لبق  افطل   - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9313798999 یتسپ :  دک  بالقنا ،  هاگشزرو  یوربور   - نازایناجراولب روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41427000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

41427000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتورکیم کیتورکیم  - - لتکیپ لتکیپ ناونع : : ناونع 3232
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ناگزمره ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوف یپ  یآ  نفلت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003810000094 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ایرآ ناب  هداد  تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO IP VIDEO PHONE یتراجت مان   7985G لدم هکبش  تحت   IP نفلت الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

بانیم رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ نفلت  ریوصت  ینایرک - یگنهامه 09179457500  نفلت  نادنز  برد  لیوحت  -cisco ip phone 7911 روتپادآ هارمه  هب  امتح  نفلت  لدم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  رپمآ  رپمآ 0/38  تلو و  ژاتلو 48  اب  هاگتسد  یقرب  روتپادآ  نمض  رد   - دشاب یم 

7919619747 یتسپ :  دک  اهنادنز ،  لک  هرادا  ع - ) یلع (  ماما  راولب  سابعردنب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

65220618-076  ، 33681202-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669482-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوف نوف یپیپ   یآیآ   نفلت   نفلت ناونع : : ناونع 3333
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952978 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کالپ تبث  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  هب  الاک  تاصخشم 

1101092288003964 زاین :  هرامش 
بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

لاتیجید نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
هکبش چوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیدرگ دهاوخ  دودرم  داهنشیپ  لک  ینف  داهنشیپ  هئارا  مدع  تروص  رد  هدوب و  یمازلا  داتس  هناماس  رد  لماک  ینف  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

24018-061341  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش چوس   چوس لاتیجید -  -  لاتیجید نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 3434
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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   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  ربتعم .  یتناراگ   Unifi AP-AC-Pro تنیوپ سسکا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091579000414 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ناسدرو هدننک  هضرع  عجرم   IP-COM یتراجت مان   AP355 لدم هنایار  میس  یب   Wifi هکبش تنیوپ  سسکا  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا ربتعم .  .  ربتعم یتناراگ   یتناراگ   Unifi AP-AC-ProUnifi AP-AC-Pro  تنیوپ تنیوپ سسکا   سسکا ناونع : : ناونع 3535
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953121 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنامض / هدنشورفاب ناتسرامیبات  لمح  هنیزه  / ههام 1 تخادرپ / یتساوخرد یاهدنرب  طقف  / تسویپرد تساوخرد  /it یفرصم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
05831514002/ یلصا

1101000257002740 زاین :  هرامش 
یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یرماس نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   2312FC لدم هکبش  کر  دروبیک  روتینام  تس  الاک :  مان 
تس 1 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تنامض / هدنشورفاب ناتسرامیبات  لمح  هنیزه  / ههام 1 تخادرپ / یتساوخرد یاهدنرب  طقف  / تسویپرد تساوخرد  /it یفرصم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
05831514002/ یلصا

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

31514175-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش کرکر   دروبیک   دروبیک روتینام   روتینام تستس   ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناسارخ ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953333 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  زاین -  دروم  یالاک  تاصخشم  یتسویپ  مرف  گربکی  قباطم  زاس  هریخذ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000257002743 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ایوج زرو  هداد  هورگ  هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان  لدم 2212  هکبش  تحت  زاس  هریخذ  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هاگشناد  اواف  تیریدم  دات  دروم  شورف و  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و  یاراد  تسا -  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31511231-058  ، 31510000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31511231-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  مراهچ  هاگشیالاپ  هیناث  رب  تیب  اگم  نراقتم 200 دناب  یانهپ  اب  تنرتنیا  تامدخ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096783000375 زاین :  هرامش 

مراهچ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  مراهچ  هاگشیالاپ  هیناث  رب  تیب  اگم  نراقتم 200 دناب  یانهپ  اب  تنرتنیا  تامدخ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  مراهچ ،  هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  رهشوب -  ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31316585-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   زاین -  -  زاین دروم   دروم یالاک   یالاک تاصخشم   تاصخشم یتسویپ   یتسویپ مرف   مرف گربکی   گربکی قباطم   قباطم زاس   زاس هریخذ   هریخذ ناونع : : ناونع 3737

یبونج یبونج سراپ   سراپ زاگ   زاگ عمتجم   عمتجم مراهچ   مراهچ هاگشیالاپ   هاگشیالاپ هیناث   هیناث ربرب   تیب   تیب اگم   اگم 200200 نراقتم   نراقتم دناب   دناب یانهپ   یانهپ اباب   تنرتنیا   تنرتنیا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953400 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  تکرش  تنرتنیا  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090246000070 زاین :  هرامش 

بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09373442471: سامت هرامش  / تسویپ حرشب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1969935795 یتسپ :  دک   ، 63 کالپ - کدوک ناهج  هارراهچ  هب  هدیسرن  - یناقح نابوتا  یادتبا  - کنو نادیم  ، نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44674500-076  ، 88773256-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88773649-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم   SYMAP لرتنک تینوی  هاگتسد  یزادنا 2 هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001666 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 2 دادعت : 
1401/09/14 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دراد  دادرارقزور  زا 7  شیب  راک  تسیمازلا ** اصافم  تسویپ **  لیاف  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم   * **، تسیمازلا ینف  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هیارا  ** 

یجرگ سدنهم  اب 88112935  یگنهامه 

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

88111-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج بونج نایسراپ   نایسراپ ربرب   یژرنا   یژرنا عیانص   عیانص هعسوت   هعسوت تکرش   تکرش تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 3939

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   SYMAPSYMAP  لرتنک لرتنک تینوی   تینوی هاگتسد   هاگتسد 22 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  تکرش  نایسراپ  رتفد  تنرتنیا  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090246000069 زاین :  هرامش 

بونج نایسراپ  رب  یژرنا  عیانص  هعسوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نایسراپ رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09373442471: سامت هرامش  / تسویپ حرشب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1969935795 یتسپ :  دک   ، 63 کالپ - کدوک ناهج  هارراهچ  هب  هدیسرن  - یناقح نابوتا  یادتبا  - کنو نادیم  ، نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44674500-076  ، 88773256-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88773649-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ks.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگاو یرئاد و  یشک  میس  نیمات  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

بونج بونج نایسراپ   نایسراپ ربرب   یژرنا   یژرنا عیانص   عیانص هعسوت   هعسوت تکرش   تکرش نایسراپ   نایسراپ رتفد   رتفد تنرتنیا   تنرتنیا سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 4141

یراذگاو یراذگاو وو   یرئاد   یرئاد یشک   یشک میس   میس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4242

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: PM 03:33 15/11/2022هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ks.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  لصفم  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

یلامش ناسارخ  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ks.tci.ir :: عبنم :: 1401/09/01عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژویف هاگتسد  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرهش5952671 یاهدربلیب  تیریدم  یطیحم و  تاغیلبت  ولبات و  ضراوع  بو  تحت  رازفا  مرن  هحفص 8)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرهش5952672 یاهدربلیب  تیریدم  یطیحم و  تاغیلبت  ولبات و  ضراوع  بو  تحت  رازفا  مرن  هحفص 8)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

بو5952961 تحت  رازفا  مرن  هحفص 8)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم5953008 نیبرود  هحفص 43)40  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یرون یرون ربیف   ربیف لصفم   لصفم ناونع : : ناونع 4343

نژویف نژویف هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4444
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

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

یریوصت5953172 تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  هحفص 43)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5953177 ینف  تاصخشم  اب  رورس  هاگتسد  ود  هحفص 8)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5953415 تاصخشم  قبط  هلاناک  زاس 64  هریخذ  هاگتسد  ددع  هحفص 43)کی  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس 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   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952774 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( تسویپ لیاف  قبط  هیاپ (  اب  یکیفارت  یاهولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000493 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هار یامن  هولج  هدننک  هضرع  عجرم   cm 60 زیاس ثلثم  یرابخا  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینسح دمحم  یاقا   05431166206 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط هیاپ (  (  هیاپ اباب   یکیفارت   یکیفارت یاهولبات   یاهولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545
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زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهار نیب  یهافر  یتامدخ  عمتجم  ییامنهار  یاهولبات  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000141 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یهار نیب  یهافر  یتامدخ  عمتجم  ییامنهار  یاهولبات  بصن  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3146986444 یتسپ :  دک  رهاط ،  هداز  ماما  بنج  رهشرهم  لپ  یبرغ  بونج  علض  نیوزق  جرک  نابوتا  جرک -  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنهدرادشه ینمیا Safety Sign و  یاهولبات  بصن  یزیمآ و  گنر  ( ، ییادز گنر  ) یزاسکاپ  ، گنربش بصن  تخاس ، هیهت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هقطنم 3 حطس  رد 

1101092299000383 زاین :  هرامش 
زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/09/15 زاین :  خیرات 
یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهار یهار نیب   نیب یهافر   یهافر یتامدخ   یتامدخ عمتجم   عمتجم ییامنهار   ییامنهار یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4646

ردرد هدنهدرادشه   هدنهدرادشه وو     Safety S ignSafety S ign ینمیا   ینمیا یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ( ، ( ، ییادز ییادز گنر   گنر )) یزاسکاپ یزاسکاپ  ، ، گنربش گنربش بصن   بصن تخاس ، ، تخاس هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع
هقطنم  33 هقطنم حطس   حطس

4747
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ناجنز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953449 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بنج لاناک  یبونج  یدنبرمک  بعکم  رتم  رب  مرگولیک  نتب 450  رایع  اب  هدینت  شیپ  یکیفارت 0.3*1.2*6  لوریاپسا  لادگنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ لودج  قبط  کیناکم  هاگشیامزآ 

1201005220000350 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

لودج قبط  کیناکم  هاگشیامزآ  بنج  لاناک  یبونج  یدنبرمک  بعکم  رتم  رب  مرگولیک  نتب 450  رایع  اب  هدینت  شیپ  یکیفارت 0.3*1.2*6  لوریاپسا  لادگنس  - 
یتسویپ

یرادهگن ریمعت و  الاک :  هورگ 
بلاق  33 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دش دهاوخ  لاطبا  تروصنیا  ریغرد  دامن .  یراذگراب  هناماسرد  سپس  هدومن و  اضما  رهم و  قوف ،  مرف  رد  تمیق  تبث  زا  سپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بنج بنج لاناک   لاناک یبونج   یبونج یدنبرمک   یدنبرمک بعکم   بعکم رتم   رتم ربرب   مرگولیک   مرگولیک   450450 نتب   نتب رایع   رایع اباب   هدینت   هدینت شیپ   شیپ   66 ** 1 .21 .2 ** 0 .30 یکیفارت  3. یکیفارت لوریاپسا   لوریاپسا لادگنس   لادگنس ناونع : : ناونع
یتسویپ یتسویپ لودج   لودج قبط   قبط کیناکم   کیناکم هاگشیامزآ   هاگشیامزآ

4848
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هیولیگهک و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
دمحاریوب

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  نویماک ) لخاد   ) نیگالپ شاپ  کمن  هاگتسدکی  بصنو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001305000146 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
باهش یرادهار  تاودا  هدننک  هضرع  عجرم   SSIM10 لدم  LISTER راخب بسا  ردنلیس 16 هس  لدم  روتوم  اب  کمن  نش و  دنمشوه  ششاپ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

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

هدوتس سدنهم   09177431005 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591656858 یتسپ :  دک  نارادهار ،  نابایخ  شبن  - لقن لمح و  نادیم  - جوسای دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22224041-074  ، 33334997-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334992-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راهباچ ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953765 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ددع  یباتک 1350  وویناک  لودج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092786000065 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  راهباچ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هداز لوسر  ناردارب  هدنزاس  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   40x50 cm داعبا ینامیس  لودج  الاک :  مان 

ددع 1350 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههام یرابتعا و 9  تخادرپ  دشاب  یم  همیمض  یتسویپ  کرادم  رد  الاک  زیر  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  ددع  یباتک 1350  وویناک  لودج  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9971716476 یتسپ :  دک  راهباچ ،  یرادرهش  هر _ ) ) ینیمخ ماما  راولب  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35320445-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35320446-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط نویماک ) ) نویماک لخاد   لخاد  ) ) نیگالپ نیگالپ شاپ   شاپ کمن   کمن هاگتسدکی   هاگتسدکی بصنو   بصنو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ددع   ددع   13501350 یباتک   یباتک وویناک   وویناک لودج   لودج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

مق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/09/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952827 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مق رنهاب  مق ،  تشهبرد  مق  ، داهج  مق ،  نیدلا  نیز  بعش  تهج  رالوبوت  روتوم  یدالوف و  هغیت  قرو  اب  یقرب  هرکرک  بصن  ارجا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001543000031 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
زیربت تراجت  نیمرآ  هدننک  هضرع  عجرم   2x12 m داعبا  mm 1 تماخض یدالوف  یا  هرکرک  قرو  الاک :  مان 

تیش 1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 
دادرارق 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب .  یم  یتسویپ  دانسا  اب  قباطم  مالعتسا  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
02536625121 دوش .  ماجنا  بعش  لحم  زا  امتح  دیدزاب 

دوش .  تبث  الاک  دکناریا  رد  حلاصم  یاهب  تامدخ و  دکناریا  رد  ارجا  یاهب 
 ( لیاف کی  طقف  دوش ( .  یراذگراب  لیاف  کی  رد  طقف  هدش  هتساوخ  دانسا 

3719976347 یتسپ :  دک  موس ،  هقبط  مق  ناتسا  بعش  روما  هرادا  نامتخاس  یوک 26  شبن  ماما  نابایخ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36625128-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36701207-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

مقمق رنهاب   رنهاب مقمق ،  ،  تشهبرد   تشهبرد مقمق   ، ، داهج   داهج مقمق ،  ،  نیدلا   نیدلا نیز   نیز بعش   بعش تهج   تهج رالوبوت   رالوبوت روتوم   روتوم وو   یدالوف   یدالوف هغیت   هغیت قرو   قرو اباب   یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک بصن   بصن وو   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 5151
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یرهش یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارمع نامزاس  تلافسا  هناخراک  تهج  یزادنا  هارو  بصناب  الاب  ددرتراد  .ید  یا   . لا یرتم  یکینورتکلا 5  دنب  هار  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . ستسویپ تسیل  قبط  ناجنز  یرادرهش  ینیرفازابو 

1201093585000057 زاین :  هرامش 
یرهش یاهاضف  ینیرفآزاب  نارمع و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

تسیل قبط  ناجنز  یرادرهش  ینیرفازابو  نارمع  نامزاس  تلافسا  هناخراک  تهج  یزادنا  هارو  بصناب  الاب  ددرتراد  .ید  یا   . لا یرتم  یکینورتکلا 5  دنب  هار  دیرخ  - 
 . ستسویپ

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/09/08 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروصنیا ریغ  رددیامن  یرازگراب  هناماس  رد  ار  نا  ءاضماو  رهم  زا  سپو  هدومن  جرد  تسویپ  مرف  رد  اردوخ  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یم  لاطبا 

4513648519 یتسپ :  دک  شترا ،  ناتسرامیب   یوربور  یلامش   یدعس  نابایخ   ناجنز   ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33568103-024  ، 33568101-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33568100-024 :: 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

یدید یایا    . . لالا یرتم   یرتم   55 یکینورتکلا   یکینورتکلا دنب   دنب هار   هار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زقس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953618 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوو یلپ  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090727000049 زاین :  هرامش 

زقس یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   3x3 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زقس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یضتقم مادقا  هنوگره  تهج  ییامر  یلع  یاقا  هرامش  تسویپ .  لیاف  قبط  اه  هشقن  یتسویپ و  کرادم  ناگیار .  لاسرا  هباشم .  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09183766108

6681764115 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  ملعم  نابایخ  یاهتنا  زقس  ناتسدرک  زقس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36218113-087  ، 36230464-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36230463-087 :: 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  1212   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دوو دوو یلپ   یلپ برد   برد ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  داتس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  ناوخ  کالپ  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005003000195 زاین :  هرامش 

هر ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  دیدزاب  (: 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  تاصخشم  قباوس و  هموزر ، هئارا  (: 2

دیئامن لصاح  سامت  هرامش 02149034000 و 09126611992  اب  لاوس  هنوگره  تهج  (: 3

1391715117 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  یزکرم  رتفد   - یرگشل دیهش  هارگرزب  یادتبا  - یدازآ نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23902052-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44694078-021 :: 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

ناوخ ناوخ کالپ   کالپ نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی راشفا  قداصدمحم  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952846 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاوارت دراهاب 8  NVR هاگتسد تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030733000325 زاین :  هرامش 

دزی راشفا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
HIKVISION هدنزاس عجرم   HIKVISION یتراجت مان   DS-9664NI-I8 لدم  NVR هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  ریواصت  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

ژد نمیا  ناگرهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تیاوارت دراهاب 8  NVR هاگتسد تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا 

دشاب یم  هدنشورفاب  ناتسرامیب  بردات  لاسرا  هنیزه 
دشاب یم  ههام  تخادرپ 6 طیارش 

8917945556 یتسپ :  دک  راشفا ،  ناتسرامیب  یمالسا  یروهمج  راولب  دزی  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35255011-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35253335-035 :: 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

تیاوارت تیاوارت   88 دراهاب   دراهاب NVRNVR هاگتسد   هاگتسد تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 5555

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

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

زا 93 ھحفص 45 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/m8hfrt8qbm5k3?user=37505&ntc=5952846
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5952846?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


هاشنامرک تخت ) 107  ) یهاشنامرکدمحمرتکد ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952871 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهاشنامرک دمحم  رتکد  ناتسرامیب  یریوصت  تراظن  متسیس  یرادهگن  سیورس و  ریمعت ،  ءاهب  مالعتسا  طیارش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030096000091 زاین :  هرامش 

هاشنامرک تخت  یهاشنامرکدمحمرتکد 107 ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تخس داریا  عفر  تباب  غلبم.دشاب  یم  تخادرپ  لباق  ناتسرامیب  تسایر  روتسد  ابو  ناتسرامیب  تسارح  مرتحم  لوئسم  دیئاتزا  سپ  لک  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  لیذ  تامدخ  حرش  اب  قباطم  هنایهام  هناریگشیپ  لماک  سیورس  کی  زین  دادرارق و  یط  رد  متسیس  یرازفا  مرن  یرازفا و 

6713733135 یتسپ :  دک  یهاشنامرک ،  دمحم  رتکد  ناتسرامیب  رمحا - لاله  هارراهچ  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37218216-083  ، 37218204-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37218210-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یهاشنامرک یهاشنامرک دمحم   دمحم رتکد   رتکد ناتسرامیب   ناتسرامیب یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ریمعت ،  ،  ریمعت ءاهب   ءاهب مالعتسا   مالعتسا طیارش   طیارش ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشناریا هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952876 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  زاین  دروم  تازیهجت  هیلک  اب  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  رکذ  تسویپ  لیاف  رد  مالقا  قیقد و  تاصخشم  تسا  هباشم  دک  ناریا 

1101090327000006 زاین :  هرامش 
رهشناریا هاگدورف  هدننک :  رازگرب 

ناریا بوذ  سرپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هبعج 1   HV-02C لدم  CCTV لاتیجید هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  یمازلا  لحم  زا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  رد  هدش  دیق  طیارش  هیلک  تیاعر 

9918734311 یتسپ :  دک  نفلت 05437222796 ،  رهشناریا  هاگدورف  رهشناریا -  رهشناریا ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37222799-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37227746-054 :: 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

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  ددع - هتسب 5  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093069000810 زاین :  هرامش 

دنرم یرمک  هوک  تجح  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیدرگ تسویپ  ینف  تاصخشم  دراد - یتسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5418911111 یتسپ :  دک  رون ،  مایپ  هاگشناد  یوربور  هار  سیلپ  زا  رت  ناپ  دنرم  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42266717-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42244697-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5757

هدش هدش تسویپ   تسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ددع - - ددع   55 هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5858

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  یناریا  هتسبرادم  نیبرود   40 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003944000110 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.ND-P3222WSA لدم لسکیپ  اگم  تیفیک 2  اب  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.NB-P3222WSA لدم لسکیپ  اگم  تیفیک 2  اب  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 
هاگتسد 28 دادعت : 

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

سامت هرامش  کی  افطل  افطل  / تسویپ تاصخشم   / ههامکی هیوست  / 09164432567/ ربتعم ینابیتشپ  یتناراگ و  زاریش / ناتسا  تیریدم  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیهد رارق  تاظحالم  رد 

دک یاه ،  سیدرپ  روما  تیریدم  نایگنهرف  هاگشناد  نیون ، داصتقا  کناب  یوربور  قرب ، نابایخ  شبن  تشدرصق ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7133836381 یتسپ : 

32320216-071  ، 32320168-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32320810-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود   4040 ناونع : : ناونع 5959

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن تاقلعتم  و   ، کتسد هیاپ ،  اب  هارمه  45x موز تیلباق  اب  یشخرچ  نیبرود  ددع  ود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000335 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دوش هعلاطم  افطل  تسویپ - لیاف  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
هعومجم  1 دادعت : 

1401/09/25 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیامن یراذگراب  هناماس  رد  تکرش  رهم  اب  اب  هارمه  ار  تمیق  زیر  تسا  فظوم  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134696333 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  شبن  دنز  نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32142206-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن تاقلعتم   تاقلعتم وو    ، ، کتسد کتسد هیاپ ،  ،  هیاپ اباب   هارمه   هارمه 4545 xx  موز موز تیلباق   تیلباق اباب   یشخرچ   یشخرچ نیبرود   نیبرود ددع   ددع ودود   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تشدرالک یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953077 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نویلیم  دصناپ  فقس  ات  شیاپ  نیبرود  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093247000007 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  تشدرالک  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تسیل  حرش  هب  - 

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

1401/08/29 زاین :  خیرات 
تشدرالک رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 : دنشاب اراد  ار  لیذ  طیارش  دیاب  هصقانم  رد  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رهشون سولاچ و  تشدرالک و  یاه  ناتسرهش  هدودحم  - 3 دشاب اراد  ناردنزام  یرادناتسا  تسارح  هیدات  روشک 2 - کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  هیتر  یاراد  - 1

 . دشاب

4666143178 یتسپ :  دک  تشدرالک ،  یرادرهش  ملعم  نادیم  تشدرالک  ناردنزام  تشدرالک ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52622315-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52622314-011 :: 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

شیاپ شیاپ نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161
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نانمس هاگدورف   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریوصت تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001592000011 زاین :  هرامش 

نانمس هاگدورف  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ هعلاطم  امتح  تسویپ  یاه  لیاف  دیئامن .  لصاح  سامت  یروصنم  مناخ  راکرس  هرامش 02331388100  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  یلا 12  تعاس 11  رذآ  هبنشکی 29  دیدزابزور  ددرگ .  تسویپ  هناماس  رد  یراذگ  تمیق  نامز  رد  امتح  قاصلا  لباق  یاه  لیاف 

3535145111 یتسپ :  دک  نانمس ،  هاگدورف  ناغماد  هداج  رتمولیک 10  نانمس  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33350051-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350050-023 :: 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

زربلا هقطنم  بعش  تیریدم  هپس -  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  هلاناک  زاس 64  هریخذ  هاگتسد  ددع  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004658000036 زاین :  هرامش 

زربلا هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
وتکادام ناگرزاب  کالفا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SAMSUNG یتراجت مان   SCD SEIRIES لدم  dome camera هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  هنیدوپ  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09159698328

3158843184 یتسپ :  دک  یلامش ،  هدکشناد  نابایخ  جرک  زربلا  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32743999-026  ، 32407469-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32219547-026 :: 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

یریوصت یریوصت تراظن   تراظن هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6262

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط هلاناک   هلاناک زاس  6464   زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ددع   ددع کیکی   ناونع : : ناونع 6363

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953531 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  یناریا  هتسبرادم  نیبرود   40 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003944000112 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.ND-P3222WSA لدم لسکیپ  اگم  تیفیک 2  اب  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.NB-P3222WSA لدم لسکیپ  اگم  تیفیک 2  اب  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 
هاگتسد 28 دادعت : 

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

سامت هرامش  کی  افطل  افطل  / تسویپ تاصخشم   / ههامکی هیوست  / 09164432567/ ربتعم ینابیتشپ  یتناراگ و  زاریش / ناتسا  تیریدم  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هباشم دکناریا  / دیهد رارق  تاظحالم  رد 

دک یاه ،  سیدرپ  روما  تیریدم  نایگنهرف  هاگشناد  نیون ، داصتقا  کناب  یوربور  قرب ، نابایخ  شبن  تشدرصق ، نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7133836381 یتسپ : 

32320216-071  ، 32320168-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32320810-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود   4040 ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

شیک تمالس  هعسوت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  شیک  تشادهب  زکرم  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092805000020 زاین :  هرامش 

شیک تمالس  هعسوت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

شیک هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( شیک رد  هدنیامن  نتشاد  ای  شیک (  هریزج  نکاس  یموب  یاهتکرش  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش گنهامه  هاوخ  یدهم  یاقآ  هرامش 09179666691  اب  لحم  زا  دیدزاب  تهج 

.دوش یراذگراب  زیر  هب  روتکاف  شیپ  افطل  -
دشاب اتفا  یهاوگ  یاراد  دیاب  تکرش 

7941875735 یتسپ :  دک  سیدرپ ،  رازاب  ور  هبور  - شیک هریزج  شیک ،  هریزج  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44421891-076  ، 44422013-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44422014-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

5952572(CCTV) یریوصت تراظن  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ،  هحفص 7)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5952876 هحفص 43)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تیاوارت5952846 دراهاب 8  NVR هاگتسد هحفص 43)تساوخرد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط شیک   شیک تشادهب   تشادهب زکرم   زکرم تهج   تهج هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 6565

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

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

زا 93 ھحفص 53 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/tfxawdnrlewxv?user=37505&ntc=5953743
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5953743?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

5953713F&G هاگتسد یکدی  هحفص 15)تاعطق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " 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

کیتورکیم5952875  - هحفص 24)لتکیپ هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هباشم5952982 دک  ناریا  ربتعم .  یتناراگ   Unifi AP-AC-Pro تنیوپ هحفص 24)سسکا  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ5952731 کالپ  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 43)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  " " 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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(( 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

لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/09/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953480 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیوست لحم  رد  لیوحت   - هدش هراشا  تاحیضوت  تمسق  رد  هک  تاصخشم  قبط  وبمک  کیوم 3 یا  هفرح  دابهپ  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام 2

1101005315000188 زاین :  هرامش 
لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

تراجت ناوآ  هدنزاس  عجرم  یدهم  زورهب  هدننک  هضرع  عجرم  طسوتم  زیاس  نتراک  یدنب  هتسب  عون  دابهپ  یدنک  لکش  یزاب  بابسا  یواح  یسناش  هتسب  الاک :  مان 
اندس یتراجت  مان  کاوژپ 

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

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیبرود وبمک ( کیوم 3 یا  هفرح  دابهپ   - ههام هیوست 2  - دشابیم لحم  رد  لیوحت   - ددرگ یراذگراب  روتکاف   - تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هاگتسد کی   ( یرتمولیک زا 15 ریواصت  تفایرد  - هژوس بیقعت  روسنس  - عناوم اب  دروخرب  مدع  روسنس  - تعاس ژراش 1 تدم  - هقیقد زاورپ 46 نامز  تدم  - لسکیپ اگم  20

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دابهپ  :: 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

وبمک5953480 کیوم 3 یا  هفرح  دابهپ  هاگتسد  کی  هحفص 54)دیرخ  دابهپ  ( دابهپ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ید5953116 یا   . لا یرتم  یکینورتکلا 5  دنب  هار  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 41) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

وبمک وبمک کیوم  33 کیوم یایا   هفرح   هفرح دابهپ   دابهپ هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  راهبلگ  دیدج  رهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهبلگ  رهش  رد  الاک  لیوحت  .دشاب  یم  هباشم  الاک  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتیل رادقم 200  هب   AFFF دصرد قیرح 3 ءافطا  فک  . 1
رتیل رادقم 800  هب   AFFF دصرد قیرح 6 ءافطا  فک  . 2

1101093255000024 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  راهبلگ  دیدج  رهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناهاپس شات  نمیا  ینلیتا  یلپ  هکشب   Lit 60 مجح  AFFF ییایمیش قیرح  ءافطا  فک  الاک :  مان 
هکشب 1000 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
نارانچ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9361469196 یتسپ :  دک  راهبلگ ،  یرادرهش  نامتخاس  انیس - نبا  راولب  راهبلگ - رهش  نارانچ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38323232-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38323232-051 :: 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

قیرح5952674 ءافطا   HE رلکنیرپسا یناشن  شتآ  هحفص 21)گنلیش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5953065 ءافطا  هحفص 5)فک  قیرح  ( قیرح

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

قیرح5953411 یافطا  یارجا  لمح و  هحفص 21)هیهت ، قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5953476 یافطا  یرادینش  یرادید  یولبات  هدننک  مالعا  هحفص 21)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5953713F&G هاگتسد یکدی  هحفص 15)تاعطق  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا فکفک   ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

کینورتکلا5953281 تظافح  هحفص 7)هژورپ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ییوراد5953593 رابنا  کینورتکلا  تظافح  هژورپ  هحفص 7)دیرخ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اب5952675 روتکتد  تباث -  تمواقم  قرب -  زیرپ  هخاش - قرب 3  گالپ  هنایار -  هکبش  اتید  چیئوس 
یتساک لیوک  نف  یا -  هتسه  بط   M نشکناک

هحفص 24) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناری تفن ا  نامتخاس  یسدنهم و  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لدم زنل  ددع  کی  یرادربملیف Nikon D850 و  یساکع و  نیبرود   . لوصحم یلصا  تاصخشم  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیمن دیئات  دروم  هدشرکذ  لوصحم  ریغ  هب  200-18 هلت

1101001023000078 زاین :  هرامش 
تفن نامتخاس  یسدنهم و  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتامدخ هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک   NIKON هدنزاس عجرم   NIKON یتراجت مان   D 600 KIT 24-85 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
مالیا راک  ناجرم 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لمح هنیزه.ددرگیم  فذح  هناماسزا  ددرگ  یراذگ  تمیق  هدشرکذ  لوصحم  زاریغ  هب  یلوصحم  رگا  نمضرد.دشابیم  هدنشورفاب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم الاک  لیوحت  زادعب  یراک  زور   15 باسح هیوست.دشابیم  هدنشورفاب 

1598833411 یتسپ :  دک   ، 263 کالپ یرتنالک  یسوم  نابایخ  شبن  یهلا - تاجن  داتسا  نابیخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81788554-021  ، 81781-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88933029-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- 1818 هلت هلت لدم   لدم زنل   زنل ددع   ددع کیکی   وو     Nikon D850Nikon D850 یرادربملیف   یرادربملیف وو   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود  . . لوصحم لوصحم یلصا   یلصا تاصخشم   تاصخشم .دشابیم   .دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.دشابیمن .دشابیمن دیئات   دیئات دروم   دروم هدشرکذ   هدشرکذ لوصحم   لوصحم ریغ   ریغ هبهب   200200

6868
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لیبدرا ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953465 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یساکع نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003650000036 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
سمرلا سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان  ( EOS 6D 24-105IS (N لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشمو طیارش  قبط.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هیارک  - دوشن هداد  تمیق  هباشم  تاعطق  - دوش هداد  تمیق  زنل  اب  نیبرود  امارتحا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- یتسویپ

5619833467 یتسپ :  دک  شرورپو ،  شرومآ  لک  هرادا  یرکاب  دیهش  نابایخ  لیبدرا  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33521740-045  ، 33521742-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33521740-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953793 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کی تخادرپ  / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  / هباشمدک ناریا  / ینف تاصخشم  قباطم  اقیقد  یساکع  نیبرود  تازیهجت  ملق  6 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسودیلع 09179736826 یگنهامه  / ههام

1101093035000636 زاین :  هرامش 
سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نابوخ رهش  تراجت  ایرآ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   GP-L90B لدم  V 9 یرادرب ملیف  نیبرود  یرتاب  الاک :  مان 
ددع 9 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ یراک هام  کی  تخادرپ  / هدنشورف هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسا / هباشمدک  ناریا  / ینف تاصخشم  قباطم  اقیقد  یساکع  نیبرود  تازیهجت  متیآ   6 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسودیلع 09179736826 یاقآ  یگنهامه  هرامش 

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یساکع یساکع نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6969

یرادرب یرادرب ملیف   ملیف نیبرود   نیبرود یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 7070
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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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ناوخ5952731 کالپ  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 43)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تیاوارت5952846 دراهاب 8  NVR هاگتسد هحفص 43)تساوخرد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5952876 هحفص 43)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هدش5952906 تسویپ  ینف  تاصخشم  قبط  ددع - هتسب 5  رادم  هحفص 43)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هکبش5952978 چوس  لاتیجید -  هحفص 24)نیبرود  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هتسبرادم5953008 نیبرود  هحفص 43)40  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم5953038 و   ، کتسد هیاپ ،  اب  هارمه  45x موز تیلباق  اب  یشخرچ  نیبرود  ددع  ود  دیرخ 
بصن

هحفص 43) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5953045Nikon یرادربملیف یساکع و  نیبرود   . لوصحم یلصا  تاصخشم  .دشابیم  هباشم  دک  ناریا 
.دشابیمن دیئات  دروم  هدشرکذ  لوصحم  ریغ  هب  200-18 هلت لدم  زنل  ددع  کی  D850 و 

هحفص 7) نیبرود  ( نیبرود

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

شیاپ5953077 نیبرود  بصن  هحفص 43)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسویپ5953415 تاصخشم  قبط  هلاناک  زاس 64  هریخذ  هاگتسد  ددع  هحفص 43)کی  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یساکع5953465 نیبرود  هحفص 7)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

هتسبرادم5953531 نیبرود  هحفص 43)40  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تسیل5953743 قبط  شیک  تشادهب  زکرم  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و 
تسویپ

هحفص 43) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یرادرب5953793 ملیف  نیبرود  هحفص 7)یرتاب  نیبرود  ( نیبرود
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(( 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زربلا هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/08/25تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

5-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 14  ات  یهگا  راشتنا  نامز  زا  دانسا   - 1401/09/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/9/14 تعاس 10  سار  یهیجوت  هسلج  دیدزاب و  - 

زورما  :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/09/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952950 :: هرازه هرازه تعاس 14دکدک    - 1401/09/28 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

زاگتفن یزاس  هریخذ  شیازفا  تهج  16 و 17  نزاخم 15 ، یشک  هلول  حالصا  نیزنب و  یزاس  هریخذ  شیازفا  تهج  نزاخم 13 و 14  ندومن  هروظنم  ود  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
جرک  یتلود  دیهش  تفن 

زور  راک 330  ماجنا  تدم  - 
لایر هیاپ 42.361.844.957  دروآرب  - 

امازلا روشک و  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  هینبا  هتشر  رد  هیاپ 5  لقادح  یدنب  هبتر  تیحالص و  دات  ربتعم  یهاوگ  هئارا  ندوب و  اراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تکرش تهج  تقوم  ههام  ود  همانیهاوگ  یعامتجا و  هافر  راک و  نواعت  هرادا  زا  ربتعم  ینمیا  تیحالص  همانیهاوگ  هئارا  ندوب و  اراد  هباشم -  راک  کی  لقادح  ماجنا 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  ناونع و ...  ندومن  دیق  طرش  هب  هصقانم  رد 

جرک یتلود  دیهش  تفن  رابنا  تریصب  لپ  بنج  درالم  هداج  جرک   :: سردآ سردآ

88969737  - 02141934 :: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

02188955953 :: 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

یشک5952950 هلول  حالصا  نیزنب و  یزاس  هریخذ  شیازفا  تهج  نزاخم 13 و 14  ندومن  هروظنم  ود 
16 و 17 نزاخم 15 ،

هحفص 60) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

هباشم5953333 دک  ناریا  زا  زاین -  دروم  یالاک  تاصخشم  یتسویپ  مرف  گربکی  قباطم  زاس  هریخذ 
 - تسا هدش  هدافتسا 

هحفص 24) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5953415 تاصخشم  قبط  هلاناک  زاس 64  هریخذ  هاگتسد  ددع  هحفص 43)کی  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " 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

ید5953116 یا   . لا یرتم  یکینورتکلا 5  دنب  هار  یاهمتسیسدیرخ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 41) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

وو  1717   1616 ، ، 1515 نزاخم   نزاخم یشک   یشک هلول   هلول حالصا   حالصا وو   نیزنب   نیزنب یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ شیازفا   شیازفا تهج   تهج   1414 وو   نزاخم  1313   نزاخم ندومن   ندومن هروظنم   هروظنم ودود   ناونع : : ناونع 7171
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(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نکسدرب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952807 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تهج  Battery G7 HP 1GB Flash Backed Cache 534562-B21 تاصخشم اب  یرتاب  دیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نکسدرب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و 

1101091819000034 زاین :  هرامش 
نکسدرب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

نارود تاطابترا  ناروآون  هدننک  هضرع  عجرم   HP هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان   96W SMART STORAGE BATTERY لدم  HPE رورس الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/28 زاین :  خیرات 
نکسدرب رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نامرد تشادهب و  هکبش  تهج  Battery G7 HP 1GB Flash Backed Cache 534562-B21 تاصخشم اب  یرتاب  دیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن لصاح  سامت  09157345773 سامت هرامش  هب  این  ینیما  سدنهم  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  نکسدرب  ناتسرهش 

9681938865 یتسپ :  دک  یرادنامرف ،  یوربور  جع - ) ) رصعیلو راولب  نکسدرب ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55420149-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5542510-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

9696 W SMARTW SMART لدم   لدم   HPEHPE  رورس رورس  -  - Battery Battery G7 G7 HP 1GB Flash Backed CacheHP 1GB Flash Backed Cache تاصخشم   تاصخشم اباب   یرتاب   یرتاب دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع
STORAGE BATTERYSTORAGE BATTERY

7272
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تسپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس 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   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادهاز تسپ  لک  هرادا  برد  ات  تمیق  رپمآ  سا 28  یپ  وی  یرتاب  ددع  دادعت 48 رپمآ و  سا 100  یپ  وی  یرتاب  ددع  دادعت 12  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004307000013 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  تسپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ینواعت هدننک  هضرع  عجرم   B.B.BATTERY یتراجت مان   BP100-12 لدم  A 100 نایرج تدش   V 12 ژاتلو یراوس  وردوخ  دربراک   UPS VRLA یرتاب الاک :  مان 

زبس لامش  هنایار  تعنص  هعسوت 
ددع 12 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
نیپیلیف هدنزاس  روشک   APC یتراجت مان  رورس  قاتا  هداد و  زکارم  دربراک   SUVTR30KH3B5S لدم  KVA 30 ناوت یلخاد  یرتاب  هارمه  هب  نیالنآ   UPS الاک :  مان 

ورین نارمع  امیپ  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 48 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نادهاز تسپ  لک  هرادا  برد  ات  تمیق  رپمآ  سا 28  یپ  وی  یرتاب  ددع  دادعت 48 رپمآ و  سا 100  یپ  وی  یرتاب  ددع  دادع 12   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9815613149 یتسپ :  دک  ناتسا ،  تسپ  لک  هرادا  دادما  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5440620-0915  ، 33230299-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3323298-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتاب یرتاب هارمه   هارمه هبهب   نیالنآ   نیالنآ   UPSUPS یراوس - - یراوس وردوخ   وردوخ دربراک   دربراک   UPS VRLAUPS VRLA  یرتاب یرتاب ناونع : : ناونع 7373
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دمحا ریوب  هیولیگهک و  یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952861 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس قاتا  یزاس  درادناتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001257000045 زاین :  هرامش 

دمحا ریوب  هیولیگهک و  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  مالعتسا  رد  تکرش  هب  زاجم  روشک  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  زا  زوجم  یاراد  یاهتکرش   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  مرف  لودج و  و  کیتامروفنا ) یلاع  یاروش  زوجم  هلمج  زا   ) تکرش کرادم  یراذگراب  -

7591653446 یتسپ :  دک  قرب ،  عیزوت  تکرش  یوربور  یرهطم -  دیهش  راولب  جوسای -  جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33346873-074  ، 33334812-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340223-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رورس رورس قاتا   قاتا یزاس   یزاس درادناتسا   درادناتسا ناونع : : ناونع 7474
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  () رورس  ) رازفا تخس  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001423000148 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دیشمج تخت  ناروآ  الاک  لین  یدیلوت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HP SERVER یتراجت مان   DL380G7 لدم هنایار  هکبش  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/03 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158430 هرامشاب  فیرظ  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

( دامن یرازگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( رورس رورس  ) ) رازفا رازفا تخس   تخس دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 7575

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953201 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 1401  - رورس هاگتسد  ود  تازیهجت  دیرخ  مالعتسا  دانسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تسیل  قبط 

1101005387000064 زاین :  هرامش 
نادابا ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ندیآ هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL-380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  داتس  هناماس  رتسب  رد  روتکاف و ...  تمیق ، داهنشیپ  تادنتسم ،  هیلک  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6319715473 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  - یرتم یس  یرادتبا  - یراقفلاوذ یوک  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53384026-061  ، 53384014-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53384014-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09123321737: ممعم سدنهم  ینف  سانشراک  ( دشابیم هباشم  اهدک  ناریا  ) تسویپ تاصخشم  قبط  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001049000138 زاین :  هرامش 

نانمس یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرش متسیس  سراپ  یروآ  نف  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL380G6 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب رتشیب  تاعالطا  تهج  ، ددرگ لیوحت  نانمس  یا  هقطنم  قرب  تکرش  برد  تسیابیم  الاک  دشابیم و  هدنشورف  هدهع  رب  الاک  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یدوعسم  یاقآ   023-31102386 هرامش

3519646171 یتسپ :  دک  نانمس ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  سدق - راولب  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33341395-023  ، 33322002-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33321932-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 7676

هنایار هنایار رورس   رورس ناونع : : ناونع 7777

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ps-drv hdd1.2 tb 6g sas 10k2.5 sc- for server hp dl 370 g7 رورس دراه 

1101030128000188 زاین :  هرامش 
ناریا ییاضف  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 

زادرپرهم باتفآ  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   MSA60 لدم رورس  دراه  دربراک   Sas هظفحم الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب روتکاف  شیپ  کی  بلاق  رد  تسیاب  یم  یداهنشیپ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ون  دیاب  دراه 

هدکشهوژپ لحم  رد  لیوحت 
.ددرگ یراددوخ  هباشم  دراه  تمیق  نداد  داهنشیپ  زا 

1459777511 یتسپ :  دک  هرامش 182 ،  - یرون هللا  لضف  خیش  هارگرزب  هب  هدیسرن  - یرومیت دیهش  راولب  - تشرط - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

63192802-021  ، 66065030-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66008615-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ps-drv hdd1.2  tb 6g sas  10k2 .5 sc-  for server hp dl 370  g7ps-drv hdd1.2  tb 6g sas  10k2 .5 sc-  for server hp dl 370  g7  رورس رورس دراه   دراه .تسا   .تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   زازا   ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: 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 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953727 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رورس دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005906000094 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان  هنایار  رورس   HPE 2.4TB SAS 12G 10K کسید دراه  الاک :  مان 

نرق زادرپ  تراپ  سسرآ 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهعب  نامرد  تیریدمات  لمح  هنیزه.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   . تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم  رورس  دراه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه تهج  09163023028 و 09166140183  .تسا

6134994433 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نامرد  تیریدم  نامتخاس  دشر  نابایخ 9  شبن  رگراک  نادیم  ناتسلگ  نابوتا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33721002-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340037-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5952807 - Battery G7 HP 1GB Flash Backed Cache تاصخشم اب  یرتاب  دیرخ  تساوخرد 
96W SMART STORAGE BATTERY لدم  HPE رورس

هحفص 61) رورس  ( رورس

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

یرتاب5952820 هارمه  هب  نیالنآ   UPS یراوس - وردوخ  دربراک   UPS VRLA هحفص 61)یرتاب رورس  ( رورس

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

رورس5952861 قاتا  یزاس  هحفص 61)درادناتسا  رورس  ( رورس

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

5953088( رورس  ) رازفا تخس  دیرخ  هحفص 61)مالعتسا  رورس  ( رورس

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

تسویپ5953177 ینف  تاصخشم  اب  رورس  هاگتسد  ود  هحفص 8)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هنایار5953201 هحفص 61)رورس  رورس  ( رورس

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

هنایار5953205 هحفص 61)رورس  رورس  ( رورس

رورس رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هباشم5953333 دک  ناریا  زا  زاین -  دروم  یالاک  تاصخشم  یتسویپ  مرف  گربکی  قباطم  زاس  هریخذ 
 - تسا هدش  هدافتسا 

هحفص 24) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

5953417ps-drv hdd1.2 tb 6g sas 10k2.5 sc- for رورس دراه  .تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  زا 
server hp dl 370 g7

هحفص 61) رورس  ( رورس

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

امد5953568 رلرتنک   - هیذغت عبنم   TP یکینورتکلا درب   - دربراک ییودرگ  گنر  یزلف  کالپ  هریگتسد و 
رورس قاتا 

هحفص 15) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رورس5953727 هحفص 61)دراه  رورس  ( رورس

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953216 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  تاصخشم  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105002370 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   SUPREMA یتراجت مان   Face Station F2 لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  روسنس  هب  زهجم  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 

فیرش متسیس  دیپس  یروانف  هعسوت 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/09/10 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33662008-086  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دکدک ناریا   ناریا تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5953279 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرابتعا تروصب  تخادرپ  / دوش هعجارم  تسویپب  افطل  / دشابیم هباشم  دک  ناریا   / یقرب مزاول  حرش  هب  یاضاقت 0134383  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم

1101093985006306 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   GEC هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   GEC یتراجت مان   A 3 نایرج تدش   V 440 ژاتلو  BA2376 لدم تراتسا  پتسا  نتاب  شوپ  الاک :  مان 
سراپ تعنص  قایس  هدننک 

ددع 12 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

ایک وردوخ  ناروآرف  هدنزاس  عجرم   H231 ینف هرامش  روتکارت  تراتسا  چوس  لماک  روسنس  الاک :  مان 
تسد 4 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
کت ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   MTL INSTRUMENT هدنزاس عجرم   MTL یتراجت مان   MTL4599 لدم یکیرتکلا  یتظافح  هلر  الاک :  مان 

دار وکاید 
هاگتسد 12 دادعت : 

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

.دشابیم یرابتعا  تروصب  تخادرپ  / دوش هعجارم  تسویپب  افطل  / دشابیم هباشم  دک  ناریا   / یقرب مزاول  حرش  هب  یاضاقت 0134383   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیرتکلا یکیرتکلا یتظافح   یتظافح هلر   هلر روتکارت -  -  روتکارت تراتسا   تراتسا چوس   چوس لماک   لماک روسنس   روسنس تراتسا -  -  تراتسا پتسا   پتسا نتاب   نتاب شوپ   شوپ ناونع : : ناونع 8181

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 " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تبرت ناتسرهش  تشادهب  زکرم  سیئر  تشادهب و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  یا  هویج  ممینیم  ممیزکام  فارگومرت  یا و  هبرقع  جنسامد  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091222000047 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ناتسرهش  تشادهب  زکرم  سیئر  تشادهب و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  کرامناد  هدنزاس  روشک   ALFALAVAL هدنزاس عجرم   ALFALAVAL یتراجت مان   TE67F311102120 لدم یا  هبرقع  جنسامد  الاک :  مان 

وشکاپ ییایمیش  یدیلوت و 
ددع 120 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  اتیرت  یتمالس  یروانف  هدنزاس  عجرم   SD-18163-LAN لدم جنس  شنرک  روسنس  اب  هلاناک  رگالاتید 16  عون  تبث  هاگتسد  الاک :  مان 

اتیرت یتمالس  یروانف  هدننک  هضرع 
هاگتسد 120 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا  هدننک  نیمات  هدهع  رب  دصقمات  لمح  هنیزه ی  ههامود  تخادرپ  ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9516915169 یتسپ :  دک  ینرق 8 و 10 ،  نیب  ینرق -  دیهش  راولب  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52226111-051  ، 52234461-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52220220-051 :: 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

دک5953216 ناریا  تاصخشم  هحفص 68)قبط  روسنس  ( روسنس

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

یکیرتکلا5953279 یتظافح  هلر  روتکارت -  تراتسا  چوس  لماک  روسنس  تراتسا -  پتسا  نتاب  هحفص 68)شوپ  روسنس  ( روسنس

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

یا5953499 هبرقع  هحفص 68)جنسامد  روسنس  ( روسنس

یایا هبرقع   هبرقع جنسامد   جنسامد ناونع : : ناونع 8282

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952903 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دوش هعجارم  تسویپ  هب  افطل  .دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  .دشاب  یم  یاضاقت 0132386  اب  قباطم  چیئوس  رشرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985006289 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ روتیساپاک  هدننک  هضرع  عجرم   PRESSURE SWITCH یتراجت مان   bar 0/5 راشف  Viton membrane لدم میظنت  لباق  چیئوس  رشرپ  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب ظاحل و  هاگشورف  تکرش / گربرس  رد  خیرات  همان و  هرامش  نتشاد  هارمهب  هناگادج  تروصب  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل "  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  قباطت  همانتمارغ و  لاسرا  نینچمه  یرابتعا و  تروصب  تکرش  نیا  تخادرپ  هوحن ی  انمض " .دامرفب 

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

48732-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اب5952675 روتکتد  تباث -  تمواقم  قرب -  زیرپ  هخاش - قرب 3  گالپ  هنایار -  هکبش  اتید  چیئوس 
یتساک لیوک  نف  یا -  هتسه  بط   M نشکناک

هحفص 24) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

چیئوس5952903 هحفص 71)رشرپ  چیئوس  ( چیئوس

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

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953259 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس چیئوس رشرپ   رشرپ ناونع : : ناونع 8383

لماک لماک زوزگا   زوزگا اکیلد -  -  اکیلد نونو   بقع   بقع رلوک   رلوک هعطق   هعطق تاتسومرت   تاتسومرت -- یراوس یراوس وردوخ   وردوخ رلوک   رلوک لماک   لماک روسرپمک   روسرپمک رمیات -  -  رمیات یتعنص -  -  یتعنص ییاوه   ییاوه رلوک   رلوک   AXIALAXIAL نفنف   ناونع : : ناونع
لزید لزید روتوم   روتوم دربراک   دربراک   cc تاتسومرت  8383   تاتسومرت لرتنک - - لرتنک وو   یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا راشف   راشف چوس   چوس یرفس -  -  یرفس روآ   روآ شوجبآ   شوجبآ تنملا   تنملا لگنیو -  -  لگنیو دود   دود هیلخت   هیلخت متسیس   متسیس

8484
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یرابتعا تروصب  تخادرپ  / دوش هعجارم  تسویپب  افطل  / دشابیم هباشم  دک  ناریا   / هیوهت مزاول  حرش  هب  یاضاقت 0134388  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم

1101093985006283 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیپساک تعنص  رادنپ  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   COFIMCO یتراجت مان  یتعنص  ییاوه  رلوک   AXIAL نف الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
کیناکم هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   RE8TA21BUTQ لدم  V AC 110-240 ژاتلو  s 3-300 نامز هدودحم  رمیات  الاک :  مان 

ناریا
ددع 2 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
یلوط یرهق  میهاربا  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   BMW 325 یراوس وردوخ  رلوک  لماک  روسرپمک  الاک :  مان 

تس 7 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   SOUTH EAST (FUJIAN) MOTOR CORPORATION LTD هدنزاس عجرم  اکیلد  نو  بقع  رلوک  هعطق  تاتسومرت  الاک :  مان 
ایرآ کین  هراتس  یزاسوردوخ 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

لاقتنا و یاهیراکمه  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREAT WALL MOTORS هدنزاس عجرم  لگنیو 3  دود  هیلخت  متسیس  لماک  زوزگا  الاک :  مان 
فتاه یروآ  نف  هعسوت 

تس 3 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

اقلا طبار  هدننک  هضرع  عجرم  اقلا  طبار  یتراجت  مان  لدم 1-135005   A 1 نایرج تدش   v 250 ژاتلو  m 1 میس لوط  یرفس  روآ  شوجبآ  تنملا  الاک :  مان 
تس 6 دادعت : 

1401/10/24 زاین :  خیرات 
دابانس رتسگ  هیتآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   HERION یتراجت مان  لدم 1801915  لرتنک  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

یرازلگ یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   DEUTZ هدنزاس عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DEUTZ یتراجت مان   BF4M2012C لزید روتوم  دربراک   c 83 تاتسومرت الاک :  مان 
قلطم

ددع 6 دادعت : 
1401/10/24 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یرابتعا  تروصب  تخادرپ  / دوش هعجارم  تسویپب  افطل  / دشابیم هباشم  دک  ناریا   / هیوهت مزاول  حرش  هب  یاضاقت 0134388   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش5952978 چوس  لاتیجید -  هحفص 24)نیبرود  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تاتسومرت5953259 - یراوس وردوخ  رلوک  لماک  روسرپمک  رمیات -  یتعنص -  ییاوه  رلوک   AXIAL نف
روآ شوجبآ  تنملا  لگنیو -  دود  هیلخت  متسیس  لماک  زوزگا  اکیلد -  نو  بقع  رلوک  هعطق 

لزید روتوم  دربراک   c 83 تاتسومرت لرتنک - یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  یرفس - 

هحفص 71) چوس  ( چوس
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یکیرتکلا5953279 یتظافح  هلر  روتکارت -  تراتسا  چوس  لماک  روسنس  تراتسا -  پتسا  نتاب  هحفص 68)شوپ  روسنس  ( روسنس

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

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 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ترا یتناراگ و  درادناتسا ،  یاراد  هنومن  قبط   Omega P6000 5m لباک اب  هناخ  یریوصت 6  یتوص و  قرب  ظفاحم  ددع   50 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
/. راد

1101090129000074 زاین :  هرامش 
زاریش یکشزپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 

نابعش هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  رفآ  یتراجت  مان   OR306 لدم  W 2500 ناوت  m 5 میس لوط  گولانآ  راد  ترا  هناخ  یریوصت 6  یتوص و  ظفاحم  الاک :  مان 
یرادرس

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/09/20 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

07132084043_07132084041 رتشیب :  تاعالطا  تسا /  هدش  باختنا  هباشم  دک  ناریا  ددرگ /  تسویپ  روتکاف  شیپ  یراک /  زور  تخادرپ 40   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
/. دشاب یم  هدنرب  هدهعرب  یکشزپ  هدکشناد  رابنا  ات  لمح  هنیزه  دامرف /  یراددوخ  اهدنرب  رگید  یراذگ  تمیق  زا  / 

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

32084012-071  ، 2301274-713 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2301274-713 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Omega P6000  5mOmega P6000  5m  لباک لباک اباب   هناخ   هناخ   66 یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص قرب   قرب ظفاحم   ظفاحم ناونع : : ناونع 8585
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953197 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط   ) یریوصت یتوص و  متسیس  تازیهجت  هیلک  ییاجباج  تهج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000624 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دیهاوخ  لاطبا  اهب  شسرپ  هگرب  لاسرا  مدع  تروص  رد.دشاب  یم  تسویپ  رد  اهب  شسرپ  گرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

84433571-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001442000028 زاین :  هرامش 

ناهفصا قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
DC یتراجت مان  لدم 4000  یتوص  متسیس  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت یتشخریم 09361825754  سدنهم  یاقآ  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد  ددرگ  اضما  رهم و  امتح  تسویپ  دانسا  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح 

8178615651 یتسپ :  دک  یرادرب ،  هرهب  تنواعم  نامتخاس  بنج  هاگورین  قفش خ  راولب  نها  بوذ  راولب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37871781-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37871782-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) یریوصت یریوصت وو   یتوص   یتوص متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت هیلک   هیلک ییاجباج   ییاجباج تهج   تهج ناونع : : ناونع 8686

سنارفنک سنارفنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787
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ناهفصا یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بصن هارمه  هب  تسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  سنارفنک  قاتا  یرادربریوصت  متسیس  یتوص و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001205000280 زاین :  هرامش 

ناهفصا یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
امس نارتسگ  داصتقا  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   LS Team200 لدم سنارفنک  یتوص  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/29 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تراظن دات  زا  سپ  تخادرپ  هدنشورق -  هدهع  هب  لحم  رد 2  بصن  لاسرا و  هنیزه  ددرگ -  همیمض  تمیق  داهنشیپ  تسا -  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8164676473 یتسپ :  دک  وجاوخ ،  لپ  یوربور  هناخ  هنآ  راولب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36615360-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36615366-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارفنک متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001442000029 زاین :  هرامش 

ناهفصا قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
DC یتراجت مان  لدم 4000  یتوص  متسیس  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/10 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت یتشخریم 09361825754  سدنهم  یاقآ  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد  ددرگ  اضما  رهم و  امتح  تسویپ  دانسا  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح 

8178615651 یتسپ :  دک  یرادرب ،  هرهب  تنواعم  نامتخاس  بنج  هاگورین  قفش خ  راولب  نها  بوذ  راولب  یادتبا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37871781-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37871782-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

سنارفنک سنارفنک قاتا   قاتا یرادربریوصت   یرادربریوصت متسیس   متسیس وو   یتوص   یتوص تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8888

 ( ( یتوص یتوص متسیس   متسیس ریاف   ریاف یلپمآ   یلپمآ سنارفنک (  (  سنارفنک متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5953138Omega P6000 5m لباک اب  هناخ  یریوصت 6  یتوص و  قرب  هحفص 73)ظفاحم  توص  ( توص

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

5953197( تسویپ تسیل  قبط   ) یریوصت یتوص و  متسیس  تازیهجت  هیلک  ییاجباج  هحفص 73)تهج  توص  ( توص

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

رود5953232 هار  زا  سنارفنک  وئدیو  یریوصت  یتوص  متسیس  تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ 
یزکرم نامتخاس 

هحفص 6) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

سنارفنک5953504 متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 73)دیرخ و  توص  ( توص

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

سنارفنک5953561 قاتا  یرادربریوصت  متسیس  یتوص و  هحفص 73)تازیهجت  توص  ( توص

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

5953781 ( یتوص متسیس  ریاف  یلپمآ  سنارفنک (  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 73)دیرخ و  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   1919 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یهاگشناد داهج  دمتعم  هدکشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952712 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیو سکیا  روتینام 24  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050207000311 زاین :  هرامش 

دمتعم هدکشهوژپ  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
دوش یرازگراب  امتح  روتکاف  شیپ  - 

دشاب هتشادن  تریاغم  روتکاف  شیپ  اب  هناماس  یمالعا  تمیق 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  5 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زور هیوست 60   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1517964311 یتسپ :  دک  یهاگشنادداهج ،  دمتعم  هدکشهوژپ  کالپ 146  یبونج  یدناگ  نابایخ  .کنو  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88771645-021  ، 88884046-012 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88771645-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نژیو نژیو سکیا   سکیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 9090

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952795 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتویپماک مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001103000042 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
SAMSUNG هدنزاس عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   SAMSUNG یتراجت مان   QVO 870 لدم  TB 2 تیفرظ  internal SSD هنایار کسید  دراه  الاک :  مان 

ییالع هلا  حور  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   ADATA یتراجت مان   mAh 10000 تیفرظ  PT100 10000 BLACK GREEN لدم کناب  رواپ  رژراش  الاک :  مان 

گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

بجاح ربونص  هدننک  هضرع  عجرم   CANON یتراجت مان   LIDE100 لدم یگنر  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هنایار تولراش  هدننک  هضرع  عجرم   GIGA یتراجت مان   H61M-S2P لدم هنایار  دربردام  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
راشفا اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   INTEL یتراجت مان   CORE I3-7100 لدم  PLC عون  CPU لوژام الاک :  مان 

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

یلع هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   KINGSTON هدنزاس عجرم   KINGSTON یتراجت مان   RAM 8GB DDR3 لدم  GB 8 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 
روبص

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سدنهم هرامش 51040443  اب  لاوس  هنوگره  ددرگ و  همیمض  روتکاف  شیپ  امتح  دشاب و  دیاب  یتسویپ  لیاف  قبط  دشاب  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  مرتحم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لک  هرادا  ات  لمح  هنیزه  و.دامرف  لصاح  سامت  یجارعم 

5174853431 یتسپ :  دک  ناتسا ،  تمالس  همیب  لک  هرادا   - اهلگ نابایخ  لوا  سودرف - هکلف  هب  هدیسرن  رهشلگ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51040338-041  ، 51040000-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51040510-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتویپماک رتویپماک مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 9191
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گرزب نارهت  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952841 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروتینام ریز  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005002000082 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
تقیقح یچباتک  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یکیتسالپ  لدم 801  یزیمور  یرادا  یروتینام  ریز  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابیم هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایئاسراپ 09106659676

یتسپ دک  نارهت ،  نارگراثیا  روماودیهش  داینب  لک  هرادا  دهاش -  هچوک  شبن  (ع - ) داوجلا دجسم  یوربور  ریت -  l تفه نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1589814617 : 

88302991-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88846429-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروتینام یروتینام ریز   ریز ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ هدننک  نیمات.هدنشورفاب  لقنو  لمح.ددرگ  جرد  لیابوم.تسا  هباشمدکناریا.تسویپ  تاصخشم  ابروتینام  هنایار و2 3 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنشابربتعم یتناراگ  یاراد  تاعطق  یمامت.دشاب 

1101000231000095 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک  وسارف  یتراجت  مان   FCH-4818 لدم  PC هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   20MK400AB لدم  in 20 زیاس  LED هنایار روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6153859984 یتسپ :  دک  سدق ،  نابوتا  بالقنا و  نابایخ  نیب  - بالقنا یوک  - زاوها - ناتسزوخ زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33770006-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33770045-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسزوخ هدننک   هدننک نیمات.هدنشورفاب   نیمات.هدنشورفاب لقنو   لقنو لمح.ددرگ   لمح.ددرگ جرد   جرد لیابوم.تسا   لیابوم.تسا هباشمدکناریا.تسویپ   هباشمدکناریا.تسویپ تاصخشم   تاصخشم ابروتینام   ابروتینام 22 وو هنایار   هنایار 33 ناونع : : ناونع
.دنشابربتعم .دنشابربتعم یتناراگ   یتناراگ یاراد   یاراد تاعطق   تاعطق یمامت.دشاب   یمامت.دشاب
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ناهفصا ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5952929 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  لک  هرادا  برد  ناگیار  لیوحت  تسویپ و  کرادم  اب  تقباطم  ربتعم و  یتناراگ  نتشاد  طرش  هب  قوف  سانجا  هیلک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیشرف سامت 09131078498  هرامش 

1101003350000015 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

گنژاوآ هدننک  هضرع  عجرم   LOGITECH یتراجت مان   VX REVELOTION لدم یکشم  رزیل  میس  یب  سوام  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
پات تراجت  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   XP PRODUCT یتراجت مان   XP-2700 لدم هنایار  دیلک  هحفص  الاک :  مان 

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

ییودراس یعیفر  رصان  هدننک  هضرع  عجرم  یج  لا  یتراجت  مان   MP38HB لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 6 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
تنیط کاپ  کباب  هدننک  هضرع  عجرم   DATIS هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   DATIS یتراجت مان   B606 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش  دشاب  یم  لک  هرادا  برد  ناگیار  لیوحت  تسویپ و  کرادم  اب  تقباطم  ربتعم و  یتناراگ  نتشاد  طرش  هب  قوف  سانجا  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیشرف  09131078498

8163674451 یتسپ :  دک  هام پ 21 ،  تسب  نب  نواعت -  لک  هرادا  بنج  هناخ -  هنیئآراولب   - ناهفصا ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

6674481-031  ، 36674481-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36670051-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار سیک   سیک هنایار -  -  هنایار دیلک   دیلک هحفص   هحفص میس -  -  میس یبیب   سوام   سوام ناونع : : ناونع 9494
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ریمخ روپاین  یقابلادبع  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام لاتف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091565000032 زاین :  هرامش 

ریمخ روپاین  یقابلادبع  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دوبهب مینست  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EDAN هدنزاس عجرم   FETAL DOPPLER یتراجت مان   F6 لدم یکشزپ  روتینام  لاتف  هاگتسد  الاک :  مان 

نامرآ
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تاقحلم هیلک  اب  روتکاف  شیپ   . یموب هدننک  نیمات  اب  تیولوا   . ینابیتشپ تامدخ  یاراد.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  یتساوخرد  یالاک  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب تسویپ  لیاف  اب  قباطم  رظن  دروم  هاگتسد.بصن 

7931993131 یتسپ :  دک  ریمخ ،  ردنب  روپاین  ناتسرامیب  ینیمخ -  ماما  راولب  ریمخ -  ردنب  ریمخ ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33228112-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33228116-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/09/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیروتینام گنیروتینام لاتف   لاتف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9595

تمواقم تمواقم روتوم -  -  روتوم تظافح   تظافح وو   لرتنک   لرتنک تازیهجت   تازیهجت ینایرج   ینایرج رمروفسنارت   رمروفسنارت یایا   - - هناوتسا   هناوتسا یهاگشیامزآ   یهاگشیامزآ نزمه   نزمه تنگم   تنگم راجفنا -  -  راجفنا دضدض   غارچ   غارچ ناونع : : ناونع
ینیمز ینیمز لیوک   لیوک نفنف   یراوس -  -  یراوس وردوخ   وردوخ یمتا   یمتا یرتاب   یرتاب روتومورتکلا -  -  روتومورتکلا قرب   قرب میظنت   میظنت هعطق   هعطق اتسوئر   اتسوئر روتینام -  -  روتینام دربراک   دربراک   12 061206 لدم   لدم تباث   تباث
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یرابتعا تروصب  تخادرپ  / دوش هعجارم  تسویپب  افطل  / دشابیم هباشم  دک  ناریا   / یقرب مزاول  حرش  هب  یاضاقت 0134384  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم

1101093985006288 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناملآ  GLAMOX هدنزاس عجرم  ون  راز  هلال  رون  ناهج  هدننک  هضرع  عجرم   GFX لدم  V 220 ژاتلو  W 250 ناوت راجفنا  دض  غارچ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
سراپ لآ  هدیا  لپ  تکرش  زا  ناتسلگنا   COWIE هدنزاس عجرم   mm 6 رطق لوط mm 20 و  هب  یا  هناوتسا  یهاگشیامزآ  نزمه  تنگم  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   LUTC0501 لدم روتوم  تظافح  لرتنک و  تازیهجت  ینایرج  رمروفسنارت  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
نیون نایار  رازبا  نازاس  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   SMD RESISTOR یتراجت مان  روتینام  دربراک  لدم 1206  تباث  تمواقم  الاک :  مان 

ددع 12 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

رف ییادخ  نیسحدیس  هدننک  هضرع  عجرم  هیکرت   KEMSAN یتراجت مان  درون  دیلوت  طخ   IP54 لدم روتومورتکلا  قرب  میظنت  هعطق  اتسوئر  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
راختفا هرهاط  هدننک  هضرع  عجرم  لدم 58815   A 88 نایرج تدش   V 12 ژاتلو یراوس  وردوخ  یمتا  یرتاب  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

کین یترارح  یتدورب و  هدننک  هضرع  عجرم  کین  یتراجت  مان   NFCD-400 لدم ینیمز  لیوک  نف  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/09/05 زاین :  خیرات 
کین یترارح  یتدورب و  هدننک  هضرع  عجرم  کین  یتراجت  مان   NFCD-300 لدم ینیمز  لیوک  نف  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/09/05 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم یرابتعا  تروصب  تخادرپ  / دوش هعجارم  تسویپب  افطل  / دشابیم هباشم  دک  ناریا   / یقرب مزاول  حرش  هب  یاضاقت 0134384   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34148783-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953335 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام سیک و  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001186000278 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

روما قیرط  زا  ینف ،  هیدیئات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  مالعتسا  دروم  یالاک  اب  قبطنم  اهنآ  تیلاعف  عوضوم  هک  دنتسه  زاجم  ییاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  سپ  یتسویپ  اهب  مالعتسا.دوب  دهاوخ  هام  راهچ  دودح  رد  هدنرب )  تکرش  هدنیامن  یریگیپ  اب  یلام ( 

5156917737 یتسپ :  دک  نمهب ،  راولب 29  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33382111-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33308412-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   سیک   سیک تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 9797
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ناریا یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنیریپ  سوم و  دروبیک  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرفب  ظاحل  ار  لک  تمیق  امتح  امتح و 

دوش هداد  خساپ  زاین  مالعا  کیرد  یتساوخرد  فیدر   4 ره دیاب  دیاب و 
1201001083000244 زاین :  هرامش 

ناریا یورین  با و  عبانم  هعسوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشاب  لک  تمیق  کی و  زا  کی  تمیق  ناتسود  دیکات  دیق  اب  امتح  یتسویپ 2273 و  مالعتسا  قباطم  - 

دامرفب  تقد  افطل  یتساوخرد  تابوتکم  هبناتسود 
دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  هدش  یراذگراب  روتکاف  شیپ  دقاف  یاه  تساوخرد  هب 

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

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

سامت 021/27823563 هلب 09361470206 و  رازفا  مرن  ترورض  تروص  رد  یگنهامه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1964913581 یتسپ :  دک  هرامش 3 ،  رادیب ، نابایخ  اقیرفآ ، عطاقت  ، سردم هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27822000-021  ، 22026101-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22026105-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاین زاین مالعا   مالعا کیرد   کیرد یتساوخرد   یتساوخرد فیدر   فیدر   44 رهره دیاب   دیاب وو   دیاب   دیاب دامرفب   دامرفب ظاحل   ظاحل ارار   لکلک   تمیق   تمیق امتح   امتح وو   امتح   امتح رتنیریپ   رتنیریپ وو   سوم   سوم دروبیک   دروبیک روتینام   روتینام ناونع : : ناونع
دوش دوش هداد   هداد خساپ   خساپ

9898
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نارهت هبعش 4  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب ناریدلگ  یتناراگ   Gplus GDM-225jn روتینام هرقف  1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب  G&B یتناراگ  G&B 1400 DN رتنیرپ هرقف   1

1201090585000002 زاین :  هرامش 
نارهت راهچ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

 Gplus GDM-225jn روتینام هرقف  1 - 
G&B 1400 DN رتنیرپ هرقف   1

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

1401/08/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1153945341 یتسپ :  دک  ناردنزام پ 26 ،  یادتبا خ  نیسح  ماما  نادیم  بالقنا  نارهت خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77621620-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77606374-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953515 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب دشاب   G&BG&B  یتناراگ یتناراگ   G&B G&B 1400  DN1400  DN  رتنیرپ رتنیرپ هرقف   هرقف   11 دشاب   دشاب ناریدلگ   ناریدلگ یتناراگ   یتناراگ   Gplus  GDM-225jnGplus  GDM-225jn روتینام   روتینام هرقف   هرقف 11 ناونع : : ناونع 9999

فارگویدراکورتکلا فارگویدراکورتکلا ذغاک   ذغاک ناونع : : ناونع 100100
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فارگویدراکورتکلا ذغاک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094658000219 زاین :  هرامش 

( نایوجنگ رتکد   ) لوفزد گرزب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   2500x110 mm داعبا ینوفلس  هتسب  بلق  راون  تنیرپ  دربراک  فارگویدراکورتکلا  یلور  ذغاک  الاک :  مان 

اردص رتسگ  بط 
هتسب 300 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
عجرم ناریا  هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   151x2500 mm داعبا یلور  ینوفلس 5  هتسب  بلق  راون  تنیرپ   Fc1400 تنویاب گنیروتینام  لاتف  ذغاک  الاک :  مان 

اردص رتسگ  بط  هدننک  هضرع 
هتسب 150 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   63x2500 mm داعبا یلور  ینوفلس 5  هتسب  بلق  راون  تنیرپ  ادوکوف  فارگویدراکورتکلا  ذغاک  الاک :  مان 

اردص رتسگ  بط 
هتسب 20 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   110x140 mm داعبا یددع  یباتک 1  هتسب  بلق  راون  تنیرپ  ندوک  نوهین  فارگویدراکورتکلا  ذغاک  الاک :  مان 

اردص رتسگ  بط  هدننک 
ددع 30 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   152x90 mm داعبا یددع  یباتک 1  هتسب  بلق  راون  تنیرپ   BAO کیژولانآ گنیروتینام  لاتف  ذغاک  الاک :  مان 

اردص رتسگ  بط  هدننک 
ددع 300 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
ناریا هدنزاس  روشک   TGS یتراجت مان   110x140 mm داعبا یددع  یباتک 1  هتسب  بلق  راون  تنیرپ   Fx7202 Op222TE ادوکوف فارگویدراکورتکلا  ذغاک  الاک :  مان 

اردص رتسگ  بط  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 150 دادعت : 

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

*** دوش لاسرا  الاک  شرامش  دحاو  بسحرب  یف  تمیق   *** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادن دوجو  یدقن  تخادرپ  ناکما  دشابیم و  ههام  تخادرپ 10 

06142424306 تاموزلم _  رابنا 
دوش لاسرا  تمیق  روتکاف  شیپ  هارمهب  تسویپ و  دانسا  اب  قباطم  امتح  تسا )  هباشم  هدش  باختنا  یالاکدک  ) 

6461643981 یتسپ :  دک  نایوجنگ ،  رتکد  ناتسرامیب  لوفزد _  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422049-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42422049-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953631 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام سیک و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005906000092 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس  S23B575V  + لدم  in 23 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/09/02 زاین :  خیرات 

رتسگ هدنیآ  یارس  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   INTEL P5 لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/09/02 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا.تسا  هدنشورف  هدهعب  تیریدم  رابنا  ات  لمح  هنیزه.تسویپ  ینف  تاصخشم  قباطم  روتینام  سیک و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلیلخ سدنهم  مناخ   09163023028 .تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  ددجم  یراذگراب.تسا 

6134994433 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نامرد  تیریدم  نامتخاس  دشر  نابایخ 9  شبن  رگراک  نادیم  ناتسلگ  نابوتا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33721002-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340037-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام وو   سیک   سیک ناونع : : ناونع 10 110 1
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روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953656 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام هنایار و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاحیضوت یتسویپ و  کرادم  حرش  هب 

1101003131000111 زاین :  هرامش 
روشک کالما  دانسا و  تبث  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

گنوسماس یتراجت  مان   22SN43 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 20 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
سراپ رهپس  هکبش  نیهب  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   BSCO لدم لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/09/01 زاین :  خیرات 

ریدغ طابترا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   BEYOND یتراجت مان   BMK2990 لدم هنایار  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 
تس 10 دادعت : 

1401/09/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم زاین  دروم  یتسویپ  کرادم  ینف  تاصخشم  حرش  هب  زیاس 22  روتینام  ددع   20 دروبیکو /  سوام  تس   10 هنایار /  سیک  هاگتسد  دادعت 10   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب 

دنشاب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  دیاب  مالقا  هیلک 
دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 
02166712093 سامت : هرامش 

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

66709944-021  ، 66706100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66709945-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاحیضوت تاحیضوت وو   یتسویپ   یتسویپ کرادم   کرادم حرش   حرش هبهب   روتینام   روتینام وو   هنایار   هنایار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 102102
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نارهت هس  یس و  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953766 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قباطم ینف  تاصخشم  ناریدلگ  یتناراگاب   LED روتینام  ، تسویپ کرادم  قباطم  ینف  تاصخشم  متسیس  هک  لماک  هنایار  سیک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ

1101090832000028 زاین :  هرامش 
نارهت هس  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  دنهس  شزادرپ  ایوپ  یاه  لح  هار  هدنزاس  عجرم  دنهس  شزادرپ  ایوپ  یاه  لح  هار  یتراجت  مان   Z1 ARIO لدم هدش  ژاتنوم  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
دنهس شزادرپ  ایوپ  یاه  لح  هار  هدننک 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/09/15 زاین :  خیرات 

نهیم هشیدنا  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم  ناریدلگ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-225LN لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/09/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ینابیتشپ  تامدخ  یارادو  ناریدلگ  یتناراگ  اب  روتینامو  نیرگو  گنژاوآ  ربتعم  یتناراگ  اب  هارمه  رازفا  مرن  زودنیو 10+ + لبمسا سیک :  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
درادن رابتعاروتکاف  شیپ  نودب  ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپامتح  ًانمض 

1178675641 یتسپ :  دک  کالپ 140 ،  ییاحطب  دیهش  هچوک  بنج  ناسارخ  نابایخ  ناسارخ  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33138742-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33138741-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لماک لماک هنایار   هنایار سیک   سیک ناونع : : ناونع 103103
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نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5953776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیمازلا لماک  روتکاف  شیپ  هئارا  کناب و  سیون  شیپ  لیمکت  تسا .  هباشمدک  ناریا   . تسویپ تسیل  قبط  روتینام  ددع   72 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003198000008 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
سیرتام هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  سیرتام  هدنزاس  عجرم   MSI یتراجت مان   PRO MP242 لدم  in 24 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 72 دادعت : 
1401/09/18 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا لماک  روتکاف  شیپ  هئارا  کناب و  سیون  شیپ  لیمکت  تسا .  هباشمدک  ناریا   . تسویپ تسیل  قبط  روتینام  ددع   72 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3813776599 یتسپ :  دک  اروش ،  نادیم  زا  دعب  هر - )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33881286-086  ، 32217201-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32217201-086 :: 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

اب5952675 روتکتد  تباث -  تمواقم  قرب -  زیرپ  هخاش - قرب 3  گالپ  هنایار -  هکبش  اتید  چیئوس 
یتساک لیوک  نف  یا -  هتسه  بط   M نشکناک

هحفص 24) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

نژیو5952712 سکیا  هحفص 76)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

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

رتویپماک5952795 هحفص 76)مزاول  روتینام  ( روتینام

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

یروتینام5952841 هحفص 76)ریز  روتینام  ( روتینام

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

لقنو5952842 لمح.ددرگ  جرد  لیابوم.تسا  هباشمدکناریا.تسویپ  تاصخشم  ابروتینام  هنایار و2 3
.دنشابربتعم یتناراگ  یاراد  تاعطق  یمامت.دشاب  ناتسزوخ  هدننک  نیمات.هدنشورفاب 

هحفص 76) روتینام  ( روتینام

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

داعبا 30*595285410 رد  یثوتولب  هیوناث  هحفص 15)روتینام  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هنایار5952929 سیک  هنایار -  دیلک  هحفص  میس -  یب  هحفص 76)سوام  روتینام  ( روتینام

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

5952948(MIMIC  ) تبقارم جرب  دناب و  قرب  تسپ  یطابترا  رازفا  هحفص 15)مرن  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

تسیمازلا تسیمازلا لماک   لماک روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ هئارا   هئارا وو   کناب   کناب سیون   سیون شیپ   شیپ لیمکت   لیمکت تسا .  .  تسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا  . . تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط روتینام   روتینام ددع   ددع   7272 ناونع : : ناونع 104104
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

گنیروتینام5953047 لاتف  هحفص 76)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

هکبش5953121 کر  دروبیک  روتینام  هحفص 24)تس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تازیهجت5953264 ینایرج  رمروفسنارت  یا  - هناوتسا  یهاگشیامزآ  نزمه  تنگم  راجفنا -  دض  غارچ 
میظنت هعطق  اتسوئر  روتینام -  دربراک  لدم 1206  تباث  تمواقم  روتوم -  تظافح  لرتنک و 

ینیمز لیوک  نف  یراوس -  وردوخ  یمتا  یرتاب  روتومورتکلا -  قرب 

هحفص 76) روتینام  ( روتینام

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

روتینام5953335 سیک و  هحفص 76)تاعطق  روتینام  ( روتینام

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

59533434 ره دیاب  دیاب و  دامرفب  ظاحل  ار  لک  تمیق  امتح  امتح و  رتنیریپ  سوم و  دروبیک  روتینام 
دوش هداد  خساپ  زاین  مالعا  کیرد  یتساوخرد  فیدر 

هحفص 76) روتینام  ( روتینام

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

5953434G&B 1400 DN رتنیرپ هرقف  دشاب 1  ناریدلگ  یتناراگ   Gplus GDM-225jn روتینام هرقف  1
دشاب  G&B یتناراگ

هحفص 76) روتینام  ( روتینام

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

فارگویدراکورتکلا5953515 هحفص 76)ذغاک  روتینام  ( روتینام

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

روتینام5953631 هحفص 76)سیک و  روتینام  ( روتینام

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

تاحیضوت5953656 یتسویپ و  کرادم  حرش  هب  روتینام  هنایار و  هحفص 76)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

لماک5953766 هنایار  هحفص 76)سیک  روتینام  ( روتینام

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

کناب و5953776 سیون  شیپ  لیمکت  تسا .  هباشمدک  ناریا   . تسویپ تسیل  قبط  روتینام  ددع   72
تسیمازلا لماک  روتکاف  شیپ  هئارا 

هحفص 76) روتینام  ( روتینام
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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 دادعت  33   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

هتسبرادم5952876 هحفص 43)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5953008 نیبرود  هحفص 43)40  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5953531 نیبرود  هحفص 43)40  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

یرهش5952671 یاهدربلیب  تیریدم  یطیحم و  تاغیلبت  ولبات و  ضراوع  بو  تحت  رازفا  مرن  هحفص 8)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرهش5952672 یاهدربلیب  تیریدم  یطیحم و  تاغیلبت  ولبات و  ضراوع  بو  تحت  رازفا  مرن  هحفص 8)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5952948(MIMIC  ) تبقارم جرب  دناب و  قرب  تسپ  یطابترا  رازفا  هحفص 15)مرن  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

بو5952961 تحت  رازفا  مرن  هحفص 8)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هیهت5953133 یا ,  هناسر  یربخ و  ینابیتشپ  لک ,  هرادا  تیاس  یناسر  زورب  یرازفا ,  مرن  ینابیتشپ 
یرازفا مرن  ویشرآ  فارگ و  وفنیبا  یربخ و  همانهام 

هحفص 8) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

5952572(CCTV) یریوصت تراظن  متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ،  هحفص 7)دیرخ ،  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رتکد5952871 ناتسرامیب  یریوصت  تراظن  متسیس  یرادهگن  سیورس و  ریمعت ،  ءاهب  مالعتسا  طیارش 
یهاشنامرک دمحم 

هحفص 43) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یریوصت5953172 تراظن  هناماس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  هحفص 43)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " 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

5952827 ، مق نیدلا  نیز  بعش  تهج  رالوبوت  روتوم  یدالوف و  هغیت  قرو  اب  یقرب  هرکرک  بصن  ارجا و 
مق رنهاب  مق ،  تشهبرد  مق  ، داهج 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 41) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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