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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 14  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 9

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 15

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 2  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 15

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 22

( یهگآ دادعت 11  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 25

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 32

140 1140 1 رهم   رهم   2 12 1 هبنشجنپ   هبنشجنپ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((2020))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((4444))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 36

( یهگآ دادعت 4  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 37

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 40

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 41

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 32

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( 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 5  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 42

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 44

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 45

( یهگآ دادعت 3  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

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

( یهگآ دادعت 3  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 49

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 51

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

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

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

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

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

زاوها روپاش  یدنج  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01-140107160 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

tenders.nak-mci.ir :: عبنم :: 1401/08/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنیویریش رازفا  مرن  یشرافس  هعسوت و  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر   200/000 دیرخ :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  300/000/000  : نیمضت

:: سردآ سردآ

:: 81717838و 09126330018 نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تکرش5792838 یاه  حرط  یتینما  دنمشوه  متسیس  تازیهجت  یرادرب  هرهب  بصن و  یحارط و  دیرخ ، 
با

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تنیویریش تنیویریش رازفا   رازفا مرن   مرن یشرافس   یشرافس وو   هعسوت   هعسوت یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 11

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

یا هلحرم  ود  مود  تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   5 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5792319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LOGIC CONTROL SYSTEM SHINKAWA یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 356.000.000.000 

شیف ای  دک 7725  هیولسع  هبعش  یلم  کناب  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  دقن  هجو  تروص  هب  لایر  غلبم 13.120.000.000  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزیراو

قاتا 191 تاصقانم  دحاو  الاک  نامتخاس  متفه -  هاگشیالاب  زاب 17/18  ینونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

نفلت 07731311455 و 07731311467  :: نفلت :: SPGC.IR TENDER.BAZRASI.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001091701000087 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/08/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792346 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هرامش 140119  یدعب  هس  نکسا  رزیل  یا  هلحرمود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

50.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاریش  ، 7135717991 یتسپ :  دک  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LOGIC CONTROL SYSTEM SHINKAWALOGIC CONTROL SYSTEM SHINKAWA ناونع : : ناونع 22

یدعب یدعب هسهس   نکسا   نکسا رزیل   رزیل ناونع : : ناونع 33

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

26487664 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14/30هرامش  - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 14/30عبنم  - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792442 :: هرازه هرازه 9دکدک   تعاس  - 1401/07/26 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هناخدصر ورهار  یارب  یشیامن  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  ملعم 1  شبن  ملعم  راولب  دهشم   :: سردآ سردآ

05131296708 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت تفن  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

م  / 1401 / 009 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/7/30هرامش  - 1401/7/19 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

torc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792818 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلامش فلا  لرتنک   CCTV و F&G متسیس یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یحارط ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
: رصتخم حرش 

تاک بول  یج و  یپ  لا  رکیربسیو ، ریطقت ، یاهدحاو  لماش  یلامش  کی  لرتنک  یتایلمع  یاهدحاو  تهج   CCTV و F&G متسیس یارجا  بصن و  دیرخ ،  یحارط ،
اب یناشن  شتآ  لرتنک  زکرم  دحاو و  لرتنک  قاتا  رد  هدش  بصن  یاه  متسیس  گنیروتینام  روکذم و  یاهدحاو  لرتنک  قاتا  نامتخاس  یاه  هطوحم  هیلک  نینچمه  و 

لرتنک قاتا  هب  رادشه  نالعا  متسیس  لاصتا  و  یلامش ، فلا  لرتنک  دحاو  لرتنک  قاتا  ات  رادشه  نالعا  قیقد و  رازبا  قرب ،  متسیس  لاصتا  اه و  هشقن  تاصخشم و 
یرون ربیف  قیرط  زا  هاگشیالاپ  یزکرم  یناشنشتآ 

لایر   1,306,000,000: هصقانم رد  تکرش  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نامیپ عوضوم  اب  بسانتم   HSE تیریدم ماظن  یشم و  طخ  ندوب  اراد 
حطس 1 ناراکنامیپ   HSE هیلوا یبایزرا  همانشسرپ  لاسرا  لیمکت و 

اهنامیپ  یقوقح و  روما  قاتا 122 - یتشهب – دیهش  نامتخاس  نارهت - تفن  شیالاپ  تکرش  رهش ، رقاب  هب  هدیسرن  مق ، میدق  هداج  یادتبا  نارهت ، سردآ   :: سردآ سردآ

(43034  ) یلخاد  55901021-51 سامت :  یاهنفلت   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

(43009  ) هیدات  55209296 راگنرود :   :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناخدصر هناخدصر ورهار   ورهار یارب   یارب یشیامن   یشیامن تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

یلامش یلامش فلا   فلا لرتنک   لرتنک   CCTVCCTV  وو   F&GF&G متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 55

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

دیدجت یا  هلحرم  ود  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش زا 1401/7/23   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mzrw.ir :: عبنم یلاعبنم زا 1401/7/27   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792838 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/08/08 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام  یا  هقطنم  با  تکرش  یاه  حرط  یتینما  دنمشوه  متسیس  تازیهجت  یرادرب  هرهب  بصن و  یحارط و  دیرخ ،  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر نویلیم  درورب 15.194 

لایر  نویلیم  نیمضت 760   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاعالطا یروا  نف  تالماعم و  رد  هیاپ 5  لقادح  هتشر 

یتسپدک 98643048158 رهشمئاق  یراس  هداج  رتمولیک 3  یراس  ناردنزام   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرهش  راطق  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: DP/ب/255 یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم 14/30عبنم تعاسات  - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دهشم یرهشراطق  یرادرب  هرهب  تکرش  گنیلانگیس  لرتنک  متسیس  یزاس  هنیهب  حالصا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد دهشم  یرهش  یراطق  یرادرب  هرهب  تکرش  یرادا  نامتخاس  یمتسر  دیهش  راولب  یاهاتا  جیسب  هارگرزب  دهشم   :: سردآ سردآ

05133030483 :: نفلت :: ets.mashhad.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بابا تکرش   تکرش یاه   یاه حرط   حرط یتینما   یتینما دنمشوه   دنمشوه متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   بصن   بصن وو   یحارط   یحارط دیرخ ،  ،  دیرخ ناونع : : ناونع 66

گنیلانگیس گنیلانگیس لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 77
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یمیشورتپ عیانص  تامدخ  یتعنص و  ریغ  تایلمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشود  زور  تیاغل   19/07/1401  - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
25/07/1401

posc.ir :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792658 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/08/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تثعب و کرهش  یناشن  شتآو  ینمیا  دحاو  رد  تامدخ  هئاراو  یربهار  تهج  تازیهجتو  هدننک  شوماخ   ، یفرصم داوم  یناسنا ،  یورین  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشهام هاگدورف 

باسح هب  لایر ) نویلیم  هس  ) لایر غلبم 3.000.000 یکناب - هدش  نیمضت  کچ  ای  یکناب  همان  تنامض  هئارا  لایر  غلبم 4.350.000.000  هدرپس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رهشهام یزکرم  هبعش  تراجت  کناب  یراج 1077072590 

یتعنص هیحان  رهشهام –  ردنب  ناتسرهش  ناتسزوخ –  ناتسا  رد  عقاو  تالماعم  نویسیمک  هناخریبد  یتعنصریغ –  تایلمع  تکرش  یزکرم  رتفد  لیوحت   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: posc.ir contracts.posc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یلامش5792818 فلا  لرتنک   CCTV و F&G متسیس یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هحفص 5)یحارط ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

دیدمت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

10-11-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم :: 1401/07/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792318 :: هرازه هرازه :: 1401/08/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یوضر ناسارخ  تارباخم  هقطنم  حطس  رد  رایس  هکبش  یرادهگن  ییارجا  ینادیم و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

تاریا تارباخم  تکرش   :: سردآ سردآ

05137648888 :: 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

یناشن یناشن شتآو   شتآو ینمیا   ینمیا دحاو   دحاو ردرد   تامدخ   تامدخ هئاراو   هئاراو یربهار   یربهار تهج   تهج تازیهجتو   تازیهجتو هدننک   هدننک شوماخ   شوماخ  ، ، یفرصم یفرصم داوم   داوم یناسنا ،  ،  یناسنا یورین   یورین نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 88

رایس رایس هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ییارجا   ییارجا وو   ینادیم   ینادیم تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: ع/37/1401 یهگآ یهگآ هرامش   دیدزابهرامش  - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

geg.ir :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/08/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هعسوت  عماج  حرط  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لقادح 3 هبتر  اب  یکیتامروفنا  یاه  حرط  رد  تراظن  هرواشم و  هتشر  رد  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  یهاوگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.GEG.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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -170-7-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/08/02هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم :: 1401/08/02عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792427 :: هرازه هرازه :: 1401/08/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تثعب دیواج و  نابایخ   FTTH یرونربیف یدنبلصفم  یشلکباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02433122137 :: 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

تاعالطا تاعالطا یروانف   یروانف وو   تاطابترا   تاطابترا هعسوت   هعسوت عماج   عماج حرط   حرط هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1010

FTTHFTTH  یرونربیف یرونربیف یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشلکباک   یشلکباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 53 ھحفص 10 
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ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا - 1401 - 7 - 167 :: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/7/20  تلهم   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم اتعبنم زا 1401/7/20  لیوحت   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792429 :: هرازه هرازه :: 1401/08/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسد عیانص  سای و  یاه  تیاس   ONUO2 تیوقت قارشا  یتعنص  کرهش  حرط  یسم  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02433122137 :: 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401-7-17-م یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5792435 :: هرازه هرازه :: 1401/08/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دابآ نیسح  یتعنص  کرهش   FTTH یرون ربیف  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  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

یتعنص یتعنص کرهش   کرهش حرط   حرط یسم   یسم یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1212

یتعنص یتعنص کرهش   کرهش   FTTHFTTH  یرون یرون ربیف   ربیف یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 53 ھحفص 11 
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ناجنز ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   اتهرامش زا 1401/7/20   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم :: 1401/07/20عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792436 :: هرازه هرازه :: 1401/08/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادیق دور  نیرز  یرتسگداد  رهم و  نکسم  حرط  یرون  یسم و  یدنبلصفم  یشکلباک و  ییارجا  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02433122137 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

16-7-1401  - :: م یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/30هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5792448 :: هرازه هرازه :: 1401/08/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشلگ زکرم  ات  رهشلگ  زاف 6   FTTH یرون ربیف  یدنبلصفم  یشکلباک و  یئارجا  تایلمع  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

یرون یرون وو   یسم   یسم یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک ییارجا   ییارجا تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 1414

66 زاف   زاف   FTTHFTTH  یرون یرون ربیف   ربیف یدنبلصفم   یدنبلصفم وو   یشکلباک   یشکلباک یئارجا   یئارجا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 53 ھحفص 12 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401-11-12 و 11-11-1401 یهگآ یهگآ هرامش   نایاپهرامش ات  یهگآ  رشن  خیرات  زا  یرادا  تاعاس  رد   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم یرادا  تقو 

ناسارخ  :: عبنم اتعبنم  - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792495 :: هرازه هرازه :: 1401/08/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ODC08 حرط یارجا  تایلمع  و  هرامش 1401-11-11 ) هصقانم   ) تالک ناتسرهش  نیواز  هب  رانچ  یاتسور  یرون -  ربیف  هکبش  حرط  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرامش 1401-11-12) هصقانم   ) یرباص دیهش  زکرم  هدودحم  رد  یبونج  رهمگرزب 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کولب 6 تاکرادت  تیریدم  نامتخاس  یوضر -  ناسارخ  هقطنم  ناریا -  تارباخم  تکرش  هر )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  دهشم -   :: سردآ سردآ

05138514555 :: نفلت :: https://khorasanr-portal.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

مود تبون  یا  هلحرم  کی  نوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

01/4113 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  جرد  زا  سپ  زور  رثکادح 5   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم تفایردعبنم تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  تدم 2  فرظ  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
دانسا

5792499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مراهچ  هاگشیالاپ  نارباک  ینابیتشپ  یاه ict و  هکبش  تازیهجت و  یرادهگن  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  95/840/267/002 دروارب :

لایر  4/792/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هاگشیالاپ یزکرم  یرادا  نامتخاس  یاه 8-7-6  زاف  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب -   :: سردآ سردآ

07731312761-2756 :: نفلت :: www.setadiran.ir-WWW.spgc.ir-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

ODC08ODC08 حرط   حرط یارجا   یارجا تایلمع   تایلمع یرون -  -  یرون ربیف   ربیف هکبش   هکبش حرط   حرط یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1616

مراهچ مراهچ هاگشیالاپ   هاگشیالاپ نارباک   نارباک ینابیتشپ   ینابیتشپ وو     ic tict یاه   یاه هکبش   هکبش وو   تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 1717

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  اب  یا  هلحرمود  ناوخارفدیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/17 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش لوا  تبون  یهگآ  جرد  خیرات  حبص  تعاس 08:00  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
داتس هناماس  قیرط  زا  خروم 1401/07/26  هبنش  زور  تعاس 16:15 

ناناوج یایند   :: عبنم هبعبنم هیهت و  و"ج " ب " "، " فلا "، " یفیک یبایزرا  یاه  تکاپ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/08/11- هبنشکی  زور  تعاس 10:55  ات   PDF یاه لیاف  تروص 

خروم 1401/08/11 هبنشکی  زور  تعاس 10:55  ات  لاسرا 

5792600 :: هرازه هرازه خروم 1401/08/11دکدک   هبنشکی  زور  زور  تعاس 11  سار   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا تشادرب  سیورس  یزادنا  هار  روظنم  هب  روشک  قرب  یژرنا  شجنس  یاهروتنک  تئارق  تهج  یتارباخم  رتور  مدوم  ویتکا  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یمومع تارباخم  زا  هدافتسا  اب  هکبش  حطس  زا  یژرنا 

دادرارق  هلدابم  خیرات  زا  هام   6: الاک لیوحت  تدم 
( داتس  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  اهتکاپ  شیاشگ  نارگ و  هصقانم  داهنشیپ  هئارا  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک 

تفایرد روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق ، تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا   WWW.SETADIRAN.IR سردآ هب 
هداد رثا  بیترت  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  زا  جراخ  هلصاو  یاهداهنشیپ  هب  دنزاس  ققحم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  ار  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ 

.دش دهاوخن 

...یهگآ رد  جردنم  باسح  هب  هدوزفا )  شزرا  رب  تایلام  لایر  دانسا و 18،000  دیرخ  لایر   200،000  ) لایر غلبم 218،000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دصناپ نویلیم و  تفه  داتفه و  دصراهچ و  درایلیم و  کی   ) لایر  1 غلبم 477،500،000 ، لداعم  هصقانم  دانسا  قباطم  راک  عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت  هدرپس 

لایر رازه 

هکبش تیریدم  تکرش  یمسای - نابایخ  کنو - نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت - : یناشن هب  ناریا  قرب  هکبش  تیریدم  تکرش  : رازگ هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
ناریا  قرب 

ناریا  قرب  هکبش  تیریدم  تکرش  ءایبنالا -  متاخ  ناتسرامیب  بنج  یمسای - دیشر  نابایخ  کنو - نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت - شیاشگ 
نامتخاس ناریا  قرب  هکبش  تیریدم  تکرش  ءایبنالا -  متاخ  ناتسرامیب  بنج  ۔یمسای  دیشر  نابایخ  کنو - نادیم  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت - یناشن  هب  لاسرا 

قاتا 227 تیریدم 

ای 021-85162378  85162370 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IR http://igmc.irنفلت تیاسبو تیاسبو
WWW.tavanir.org.ir http://iets.mporg.ir

021-88644786 :: 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

یدعب5792346 هس  نکسا  هحفص 5)رزیل  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یلامش5792818 فلا  لرتنک   CCTV و F&G متسیس یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هحفص 5)یحارط ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

تکرش5792838 یاه  حرط  یتینما  دنمشوه  متسیس  تازیهجت  یرادرب  هرهب  بصن و  یحارط و  دیرخ ، 
با

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

گنیلانگیس5793623 لرتنک  متسیس  یزاس  هنیهب  هحفص 5)حالصا و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

سیورس سیورس یزادنا   یزادنا هار   هار روظنم   روظنم هبهب   روشک   روشک قرب   قرب یژرنا   یژرنا شجنس   شجنس یاهروتنک   یاهروتنک تئارق   تئارق تهج   تهج یتارباخم   یتارباخم رتور   رتور مدوم   مدوم ویتکا   ویتکا تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یمومع یمومع تارباخم   تارباخم زازا   هدافتسا   هدافتسا اباب   هکبش   هکبش حطس   حطس زازا   یژرنا   یژرنا تاعالطا   تاعالطا تشادرب   تشادرب

1818

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

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

زا 53 ھحفص 14 
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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

بانب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091015000032 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/08/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793529 :: هرازه هرازه :: 1401/08/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ونان  گنر  اب  بانب  ملعم  نادیم  ( رذگور ) لپ یزیمآ  گنر  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  بانب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ونان  گنر  اب  بانب  ملعم  نادیم  ( رذگور ) لپ یزیمآ  گنر  تایلمع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
دشایم  راکنامیپ  هدهع  رب  هژورپ  یارجا  رد  زاین  دروم  رنیت و )...  گنر و   ) حلاصم یناسنا ، یورین  نیمات  هیهت و 

20,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
کناب دزن  بانب  یرادرهش  هرامش 3100003221003  هدرپس  باسحب  یدقن  تروصب  ار  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس  غلبم  دنناوت  یم  نارگ  هصقانم  نیمضت :  تاحیضوت 

.دنیامن زیراو  یلم 
.دنریگب  سامت  سامت 09148026423  هرامش  اب  یماغیپ ) یاقا   ) بانب یرادرهش  یرهش  تامدخ  نواعم  اب  لاوس  هنوگره  نتشاد  تروص  رد  نارگ  هصقانم 

14:30 تعاس : 1401/09/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

بانب یرادرهش  هر - ) ) ینیمخ ماما  نابایخ  بانب -  ناتسرهش  یقرش -  ناجیابرذآ   ، 5551897635 یتسپ :  دک  بانب ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
041 نفلت 37722010 -

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تکرش5792838 یاه  حرط  یتینما  دنمشوه  متسیس  تازیهجت  یرادرب  هرهب  بصن و  یحارط و  دیرخ ، 
با

هحفص 5) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

 ( ( رذگور رذگور )) لپلپ یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1919

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

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

زا 53 ھحفص 15 
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ناهفصا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  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   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792716 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناشاکریبکریما یتعنص  کرهش  رد  یکیکفت  کالپ  یارب 84   SSBR میمش هشقن  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001281000098 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158714181 یتسپ :  دک  ریدغ ،  یرادا  عمتجم  نمهب  نابایخ 22  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

1570-031  ، 32647300-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32646182-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیکفت یکیکفت کالپ   کالپ یارب  8484   یارب   SSBRSSBR میمش   میمش هشقن   هشقن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 53 ھحفص 16 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792815 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/18 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گبریا  acu حیحص درکلمع  تست  تهج  گاید  هاگتسد  6 یرازفامرن رغت  ناونع : 

14012392 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/18 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

گبریا گبریا   acuacu حیحص   حیحص درکلمع   درکلمع تست   تست تهج   تهج گاید   گاید هاگتسد   هاگتسد 66 یرازفا یرازفا مرن   مرن رغت   رغت ناونع : : ناونع 2 12 1

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

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

زا 53 ھحفص 17 
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792731 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/03 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  یکینورتکلا  لدم  سکاتنپ  کرام  لرتنک  تس  ناونع : 

14012605 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/17 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 09 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکینورتکلا یکینورتکلا لدم   لدم سکاتنپ   سکاتنپ کرام   کرام لرتنک   لرتنک تستس   ناونع : : ناونع 2222

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   افطا   افطا تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2323

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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تسویپ قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288003114 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FAM لدم یراوید  ریذپ  سردآ  قیرح  نالعا  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

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

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   MTN668991 لدم  KNX متسیس  V 12 یرطاب الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
دال کت  هدننک  هضرع  عجرم   KOMTES یتراجت مان   S4-34800 لدم ریذپ  سردآ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

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

نارهت یالاک  امیت  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یمومع  دربراک  یدود  روتکتد  الاک :  مان 
هاگتسد 52 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نارهت یالاک  امیت  یسدنهم  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یمومع  دربراک  یترارح  روتکتد  الاک :  مان 

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

یراگتسر دیما  هدننک  هضرع  عجرم  کایرآ  یتراجت  مان   AVL لدم  w 24 قیرح مالعا  رشالف  ریژآ  الاک :  مان 
هاگتسد 12 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ناتسلگنا هدنزاس  روشک   FIKE هدنزاس عجرم   FIKE یتراجت مان  لدم 0006-403  یلخاد  روتالوزیا  یاراد  ریذپ  سردآ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

اناداپآ قیرح  هبذاج  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 11 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بترت  دشاب  روتکاف  شیپ  ای  ینف  تاصخشم  دقاف  هک  یتاداهنشیپ  هب  تسا .  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23311-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52452084 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/07/27هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/07/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LS لدم روتومورتکلا  رود  هدننک  لرتنک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

LSLS لدم   لدم روتومورتکلا   روتومورتکلا رود   رود هدننک   هدننک لرتنک   لرتنک ناونع : : ناونع 2424
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زیربت یمالسا  رنه  هاگشناد   :: 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   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793433 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - یلنپ تلو  یثوتولب 12  هدننک  شخپ  لوژام   - DY-SV17F یلخاد هظفاح  اب  لوژام   - XY-TR01 امد لرتنک  لوژام  یکینورتکلا - : تاعطق  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  و ...   - MQ9 و MQ2 زاگ  ' لوژام  - DHT11 تبوطر لوژام  تلو -  هلاناک 12  2 و 4  هلر 1 ، لوژام 

یکینورتکلا تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا 
1201060003000130 زاین :  هرامش 

زیربت یمالسا  رنه  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  هب  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
روتکاف  1 دادعت : 

1401/07/24 زاین :  خیرات 
زیربت یقرش ،  ناجیابرذآ  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لصاح  سامت  هرامش 04135297234  هب  نایبلص  یاقآ  اب  زاین  تروص  رد  هدش  یراذگراب  کرادم  ریاس  هارمه  هب  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5164736931 یتسپ :  دک  یناقلاط ،  هارراهچ  هارراهچو  یماظن  میکح  نیبام   - یدازآ نابایخ  زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35419706-041  ، 35418132-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35418132-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکینورتکلا یکینورتکلا تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2525
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دنزاش هر )  ) ینیمخ ماما  تفن  شیالاپ  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 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تاصخشم  قبط   VIBRATION PROBE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا  یتسیاب  یکناب  همان  تنامض  هدوب و  یمازلا  دادرارق  داقعنا  هام  زا 1  شیب  لیوحت  نامز  تروص  رد 

1101092447000847 زاین :  هرامش 
دنزاش هر   ینیمخ   ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دابانس رتسگ  هیتآ  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   VIBRO-METER یتراجت مان   TQ402 لدم تفش  شاعترا  یریگ  هزادنا  یتیمیسگارپ  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
دنزاش رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخن  یسررب  یلام  داهنشیپ  ینف ، داهنشیپ  تسویپ  مدع  تروص  رد  .تسا  یمازلا  ینف  داهنشیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3867141111 یتسپ :  دک  دنزاش ،  ینیمخ  ماما  تفن  شیالاپ  تکرش  دنزاش  یهار  هی  درجورب  هداج  رتمولیک 20  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33492843-086  ، 33492830-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33672013-086 :: 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  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

148413 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاگ قارتحا  هاگتسد  یهگآ :  ناونع 

یهگآ حرش  یهگآ :  حرش 
یا هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  دیرخ :  شور 

1401/08/07 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تفش تفش شاعترا   شاعترا یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا یتیمیسگارپ   یتیمیسگارپ چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 2626

زاگ زاگ قارتحا   قارتحا هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 2727
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تفن تعنص  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1433 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ripi.ir :: عبنم هبنشعبنم زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/08/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم 1401/08/07

5792637 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشن  شتآ  ینمیا و  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تفن تعنص  هاگشهوژپ  لحم  رد  راکب  عورش  غالبا  زا  یسمش  لاسکی  یط  : راک یارجا  لحم  تدم و 

تروصب لایر ،  4/300/000/000 // هئارا ناوت  همانتوعد  تفایرد  هاتوک و  تسرهف  رد  نتفرگ  رارق  تروص  رد  :) هصقانم رد  تکرش  هدرپس  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تفن تعنص  هاگشهوژپ  باسح  هب  دقن  هجو  زیراو  ای  ههام و  رابتعا 3  اب  یکناب  همانتنامض 

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  پاچ  هنیزه 

یتسپ 137- قودنص   14856 یتسپ 13111 -  دک  یدازآ  یشزرو  هعومجم  یبرغ  راولب  نارهت ، یناشن  هب  تفن  تعنص  هاگشهوژپ  : رازگ هصقانم  یناشن   :: سردآ سردآ
14665

:: نفلت :: WWW.RIPI.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ وو   ینمیا   ینمیا تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 2828
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/06 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ تاعالطا  قبط  ) یتاسیسات مالقا  فیدر   20 ناونع : 

14012623 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/17 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/18 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ سکع  قبط  ) یناشن شتآ  روتکتد  راکور  بصن  هیاپ  ناونع : 

14012421 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/17 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتاسیسات یتاسیسات مالقا   مالقا فیدر   فیدر   2020 ناونع : : ناونع 2929

یناشن یناشن شتآ   شتآ روتکتد   روتکتد راکور   راکور بصن   بصن هیاپ   هیاپ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3030
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5793048 مالعا  افطا و  هحفص 17)تازیهجت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

فلا -164-7-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/07/30هرامش  : ات تلهم   1401/07/20  : زا تلهم   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

zanjan.tci.ir :: عبنم تیاغل 1401/07/30عبنم  1401/07/20  - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792478 :: هرازه هرازه تیاغل 1401/08/01دکدک    1401/08/01  - 1401/08/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجنز ناتسا  حطس  رد   ocdf یحارط یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

02433122137  : نفلت روپ  قیدص  یدهم   :: 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

ناجنز ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا   :: 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 10 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792535 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم تسویپ  هب  تاموزلم  تسیل.دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003286000039 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  ینوناق  یکشزپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 305 لوط یسم  هکبش  لباک  الاک :  مان 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت هرامش.دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاقتنا  لقن و  هنیزه.یتسویپ  تسیل  قبط  کیتامروفنا  لوئسم  لیوحت  دات و  زا  سپ  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدازنابرق  09104391136

4516773119 یتسپ :  دک  دیما ،  یارس  نابایخ  هنارهم  راولب  گنزاواک  هداج  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33787346-024  ، 33439085-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33439083-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا حطس   حطس ردرد     ocdfocdf  یحارط یحارط ناونع : : ناونع 3131

یسم یسم هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 3232
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اوشیپ یادهش  هاگنامرد   :: 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   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792577 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناریا یرتویپماک  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094315000003 زاین :  هرامش 

اوشیپ یادهش  هاگنامزد  هدننک :  رازگرب 
نماک رتسگ  نایار  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نناک  یتراجت  مان   LBP-3100 لدم دیفس  هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس   DRX-S70U لدم لانرتسکا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   KODAK یتراجت مان   i30 لدم  A4 دیفس هایس  یگنر و  تعرسرپ  یناگیاب  یا و  هناخریبد  رنکسا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

BIRCH یتراجت مان   BP-745 لدم دکراب  لبیل و  پاچ  یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

ناریدام هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   E2250T لدم  in 21/5 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
اوآمیس هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SIMTEC یتراجت مان   E 832 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

نیمارو رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09352380483- یلصا یتناراگ  - ههام تخادرپ 2  - لحم رد  لیوحت  - تسویپ حرش  - لاطبا یجراخ  سنج  - ینریا مالقا  هیلک  - هنومن دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدیعس سدنهم 

 : یتسپ دک  اوشیپ ،  یادهش  هاگنامرد  نازابناج -  نابایخ  یادتبا  یناتسدرا -  دیهش  نادیم  اوشیپ -  ناتسرهش  نیمارو ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3371613477

36738174-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36738221-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - - هنایار هنایار سیک   سیک دکراب -  -  دکراب وو   لبیل   لبیل پاچ   پاچ یترارح   یترارح رگپاچ   رگپاچ یناگیاب - - یناگیاب وو   یایا   هناخریبد   هناخریبد رنکسا   رنکسا لانرتسکا -  -  لانرتسکا رتیار   رتیار یدید   یویو   یدید    - - یرزیل یرزیل رگپاچ   رگپاچ ناونع : : ناونع
هنایار هنایار هکبش   هکبش تنیالک   تنیالک نیت   نیت  -  - LEDLED  روتینام روتینام
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روپکین دیهش  هاگنامرد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792674 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یرتویپماک  یرازفا  تخس  مالقا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092481000003 زاین :  هرامش 

روپکین دیهش  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
وجهر ناریا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس   DRX-S70U لدم لانرتسکا  رتیار  ید  یو  ید  الاک :  مان 

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

ناریا رتویپماک  زیر  هعسوت  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   GREEN یتراجت مان  + MAGNUM لدم  P4 هنایار سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نادابآ نیزرب  دار  هدننک  هضرع  عجرم   IT-800-RGC-15 لدم یتسد  دکراب  رنکسا  الاک :  مان 

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

موسکا ناژوف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   AVISION یتراجت مان   AD125 لدم  A4 زیاس دیفس  هایس و  یگنر و  دنس  رنکسا  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
تعنص نایار  ءامس  هدننک  هضرع  عجرم   BIXOLON یتراجت مان   SRP-350plusIII لدم یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 

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

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PANTOS یتراجت مان   in 24 زیاس  24DS24-D لدم یتعنص  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ناریا هدنزاس  روشک  امیت  ناروف  هدننک  هضرع  عجرم  امیت  ناروف  هدنزاس  عجرم  نورته  یتراجت  مان   ECJ410A لدم رتویپماک  ینیم  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  نایناریا  رزیل  ایرآ  یناگرزاب  هدنزاس  عجرم   G AND B یتراجت مان   1400DN لدم ور  ود  پاچ  تیلباق  اب  دیفس  هایس و  یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
نایناریا رزیل  ایرآ  یناگرزاب 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگ یاراد.هدننک  نیمات  هدهعب  لاسراو  لمح.دشاب  یناریادیاب  مالقا.دشابیم  هباشمدک  ناریا.تسویپ  ینف  تاصخشماب  قباطم  مالقادیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه.ههامکی 09196506877 هیوست.ددرگ  یراذگراب  ینف  تاصخشم  هارمهبروتکاف  شیپامتح.ربتعم 

1771943369 یتسپ :  دک  کالپ 320 ،  ، لگ بجع  نابایخ  رویرهش  نابایخ 17 نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33697156-021  ، 33731238-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33697156-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرتویپماک یرتویپماک یرازفا   یرازفا تخس   تخس مالقا   مالقا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3434
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792741 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/12 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام یلصا 18  یتناراگ  اب   alien alr -8698 لدم  rfid نتنآ ناونع : 

14012734 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/22 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: 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

یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793059 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(CISCO 2960-24 PCL (POE چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090422000067 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
ارآراک نارهت  یناسر  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   PCL 2960 لدم یتارباخم  هکبش  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طبترم هموزر  یاراد  ربتعم  یاهتکرش  -PCL POE لدم طقف.هدننک  نیمات  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه  - زیربت رد  لیوحت  - دنبکآ - ههام ربتعم 18 یتناراگ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تساوخرد  هب  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروص  رد  / هتسب رادم  یاه  نیبرود  رد  هدافتسا.دریگیم  تروص  دیرخ 

5154995367 یتسپ :  دک  ناسربآ ،  هار  راهچ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33356555-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363139-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

alien alr -8698alien alr -8698 لدم   لدم   rfidrfid نتنآ   نتنآ ناونع : : ناونع 3535

(( CISCO 2960 -24 PCL (POECISCO 2960 -24 PCL (POE  چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 3636
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نالیگ ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793114 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قباطم  هکبش  تازیهجت  هارمهب  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003338000035 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-24TC-L لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلخاد 130 یراک - زور  تخادرپ 30   - لک هرادا  لیوحت  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4195864184 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یاه  نادنز  لک  هرادا   - یتشهب دیهش  یدنبرمک  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422582-013  ، 33422581-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33447655-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793256 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یالاب 6 مورده  تست و  اب   m 305 لوط  UTP CAT6 دنارگل هکبش  لباک  یرتم  نتراک 305   10 دادعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003450000158 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  نتراک  یدنب  هتسب  عون   N100.617 لدم  m 305 لوط  UTP CAT6 PVC هکبش لباک  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک دک  .لیوحت  زا  دعب  زور  ات 20  تخادرپ  .دوش  دیق  هناماس  رد  هدنشورف  میقتسم  طخ  ای  هارمه  نفلت  هرامش  .دشاب  یم  هدنشورف  اب  لمح  هیارک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه 38021389 تهج  سامت  هرامش.تسا  هباشم 

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هر – ) ) ینیمخ ماما  نابایخ  دهشم –  یوضر –  ناسارخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9137843839

38021389-051  ، 38021000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38021000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت هارمهب   هارمهب لباک   لباک ناونع : : ناونع 3737

UTP CAT6UTP CAT6 دنارگل   دنارگل هکبش   هکبش لباک   لباک یرتم   یرتم   305305 نتراک   نتراک   1010 دادعت دادعت ناونع : : ناونع 3838
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ناهفصا ناتسا  هکرابم  هبعش  یعامتجا  نیمات   :: 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   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793456 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا تخاس  یتیریدم  چوس  ددع  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091151000008 زاین :  هرامش 

هکرابم هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تریاغم تروص  رد.دشاب  ناریا  تخاس  طقف  الاک  نمض  رد  .دینک  تکرش  زاین  رد  تسویپ  لیاف  تاصخشم  نتفرگ  رظن  رد  اب.دشاب  یم  زاین  تسویپ  الاک  تاصخشم  - 

.دوش یم  فذح  هدننک  نیمات 
یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 

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

هکرابم رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم اب  سنج  تریاغم  تروص  رد  - رادیرخ لحم  رد  الاک  لیوحت  هدنشورف - هدهع  رب  لمح  هنیزه  هدوزفا - شزرا  رب  تایلام  یهاوگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یم  عوجرم  الاک  تسویپ 

8481965393 یتسپ :  دک  هکرابم ،  هبعش  یعامتجا  نیمات  رنهاب -  نابایخ  هکرابم -  ناهفصا -  هکرابم ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52440052-031  ، 52440004-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52440050-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتیریدم یتیریدم چوس   چوس ددع   ددع کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939
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نادمه ناتسا  نایچشرف  انیس -  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793485 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ هب  هعجارم  - کیتامروفنا تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092647000259 زاین :  هرامش 

نادمه انیس  نایچشرفینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
لزغ راگن  نیمارآ  هدننک  هضرع  عجرم   EMC یتراجت مان   CX4-40U لدم هنایار  هکبش  کر  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

لتاراف هدننک  هضرع  عجرم  لتاراف  هدنزاس  عجرم   PARALBOX لدم سا  یپ  وی  لاراپ  هبعج  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/28 زاین :  خیرات 
نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6516848741 یتسپ :  دک  انیس ،  ناتسرامیب  ناتسرنه -  نابایخ  یادتبا  روتساپ -  هار  راهچ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38254083-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38254083-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکیکفت5792716 کالپ  یارب 84   SSBR میمش هشقن  هحفص 15)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

ساسا یپیپ   ویوی   لاراپ   لاراپ هبعج   هبعج هنایار   - - هنایار هکبش   هکبش کرکر   ناونع : : ناونع 4040

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

تشر یرادرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس ، نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسیل کچ  تامدخ و  حرش  قبط  هاگتسد  دادعت 15  هب  یرهش  یاه  نویزیولت  یناسر  زورب  یزادنا و  هار  یزاسزاب ، ریمعت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ

1101090482000028 زاین :  هرامش 
تشر یرادرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

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

هتشر هبتر 5  لقادح  یراکنامیپ  همانیهاوگ  نتشاد  تسا  یموب  راکنامیپ  اب  تیولا  تسا و  راتخم  تاداهنشیپ  هیلک  لوبق  ای  در و  رد  نامزاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تشر یرادرهش  لاور  قبط  تخادرپ  روکذم و  هتسر  رد  یصخش  یراکنامیپ  هبتر 3  ای  ورین  ای  تازیهجت  تاسیسات و 

4193713435 یتسپ :  دک  زبس ،  یاضف  رظنم و  ، امیس نامزاس  - راتسرپ نابایخ  - گنهرف نادیم  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334008-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334008-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هاگتسد هاگتسد   1515 دادعت   دادعت هبهب   یرهش   یرهش یاه   یاه نویزیولت   نویزیولت یناسر   یناسر زورب   زورب وو   یزادنا   یزادنا هار   هار یزاسزاب ، ، یزاسزاب ریمعت ،  ،  ریمعت ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکشزپ مولع  هاگشناد  تالو -  هم  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح تبرت 

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   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792474 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدنهم یاقا  هرامش 09154044151  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد  هباشم  دک  ناریا  اب  تسویپ  تسیل  قبط  ییوردوخ  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرف لصاح  سامت  یدمحا 

1101091302000048 زاین :  هرامش 
تالو هم  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 

عجرم سادپ  یتراجت  مان   cp102 لدم  mm 1250 عافترا  mm 5 تماخض  m 7/6 لوط  ST37 ینهآ سنج  ییوردوخ  ددرت  لرتنک  هاگرذگ  دنب  هار  الاک :  مان 
اهس کینورتکلا  شناد  سراپ  یسدنهم  هدننک  هضرع 

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

تالو هم  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد ( . هدننک نیمات  طسوت  هبساحم  ) دشابیم دیرخ  تردق  ظفح  اب  دیسررس 1404/03/26 و  خیرات  و  ( 101) هرامش اب  ازخا  قاروا  قیرط  زا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  هداز  زیزع  یاقآ  هرامش 09151307836  اب  قاروا  دروم  رد  لاوس  هنوگره  تروص 

9516915169 یتسپ :  دک  یتشهب ،  نابایخ  دابآ -  ضیف  رهش  تالو ،  هم  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

56729031-051  ، 56728100-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

56727122-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییوردوخ ییوردوخ دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 4242

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792755 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا یظافحتسا  هزوح  یاهروحم  یاهولبات  یزاسزاب  تهج  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000315 زاین :  هرامش 

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

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاداسلادیس نابایخ  یزادرپرون  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095120000095 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  ناگیاپلگ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناگیاپلگ رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاداسلادیس نابایخ  یزادرپرون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8771686389 یتسپ :  دک  ناگیاپلگ ،  یرادرهش.جیسب  نادیم.رهش  کراپ.ناگیاپلگ  ناگیاپلگ ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57484038-031  ، 57481038-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57481042-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یاهروحم   یاهروحم یاهولبات   یاهولبات یزاسزاب   یزاسزاب تهج   تهج تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4343

تاداسلادیس تاداسلادیس نابایخ   نابایخ یزادرپرون   یزادرپرون ناونع : : ناونع 4444

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ید یا  لا  تاو  یتشپ 100 کال  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094906000124 زاین :  هرامش 

نادابآ کی  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نیمولآ ناهفصا  ینواعت   W 125 یتشپ کال  ینابایخ  تساکیاد  یموینیمولآ  غارچ  الاک :  مان 

هلعش 24 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دورد ساپس.دامن و  هعلاطم  ار  تسویپ  تاعالطا  افطل.تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316873583 یتسپ :  دک  هقطنم 1 ،  یرادرهش  رهم  امنیس  بنج  ملعم  راولب  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53226268-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53224622-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رالوس یقرب و  نز  کمشچ  غارچ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000127 زاین :  هرامش 

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

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

نمکرت رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدید یایا   لالا   تاو   تاو 100100 یتشپ   یتشپ کالکال   غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 4545

رالوس رالوس وو   یقرب   یقرب نزنز   کمشچ   کمشچ غارچ   غارچ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

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

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

زا 53 ھحفص 35 
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ناتسلگ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادرگربرود ینمیا  مئالع  ولبات  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001278000126 زاین :  هرامش 

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

هژورپ 1 دادعت : 
1401/10/21 زاین :  خیرات 

نمکرت رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4916694764 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  یرادا -  تیاس  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32422572-017  ، 32248724-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32248723-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگتسد5793176 دادعت 15  هب  یرهش  یاه  نویزیولت  یناسر  زورب  یزادنا و  هار  یزاسزاب ، هحفص 32)ریمعت ،  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

نادرگربرود نادرگربرود ینمیا   ینمیا مئالع   مئالع ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4747

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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نالیگ هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793146 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنرب هدهعرب  لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه   ) تیریدم هرامش 2  نامتخاس  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  ناوخارف 

1101004854000057 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ایسآ هموک  هدننک  هضرع  عجرم   LEXAN یتراجت مان  یمرگولیک  تلاپ   mm 6 تماخض  6x2/1 m داعبا هرادج  ود  تانبرک  یلپ  قرو  الاک :  مان 
مرگولیک 1 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( دشاب یم  ناوخارف  هدنرب  هدهعرب  لحم  رد  بصن  لمح و  هنیزه   ) تیریدم هرامش 2  نامتخاس  تانبرک  یلپ  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  ناوخارف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4133974933 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  - یرهطم نابایخ  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33757797-013  ، 33220078-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220078-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ییوردوخ5792474 دنب  هحفص 32)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هدنرب هدنرب هدهعرب   هدهعرب لحم   لحم ردرد   بصن   بصن وو   لمح   لمح هنیزه   هنیزه  ) ) تیریدم تیریدم   22 هرامش   هرامش نامتخاس   نامتخاس تانبرک   تانبرک یلپ   یلپ یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع
(( دشاب دشاب یمیم   ناوخارف   ناوخارف

4848

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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نالیگ ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ایوپ ای  تاروگیز  ) هلاسکی یتناراگ  هارمهب  تسویپ  دادعت  تاصخشم و  اب  یپ  یآ  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003338000033 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   VIVOTEK یتراجت مان   PZ7132 لدم  IP camera هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراک  زور  تخادرپ 30   - لک هرادا  لیوحت  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یلخاد 130

4195864184 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یاه  نادنز  لک  هرادا   - یتشهب دیهش  یدنبرمک  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422582-013  ، 33422581-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33447655-013 :: 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

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/02 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادرگ نیبرود  زنل  یکیتسالپ  رواک  ناونع : 

14012575 مالعتسا :  هرامش 
تاموزلم ییاراد و  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/18 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تحت   تحت هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4949

نادرگ نادرگ نیبرود   نیبرود زنل   زنل یکیتسالپ   یکیتسالپ رواک   رواک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792908 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلاسکی یتناراگ  هارمهب  تسویپ  دادعت  تاصخشم و  اب  یپ  یآ  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003338000034 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   VIVOTEK یتراجت مان   IP7133 لدم  IP camera هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/07/28 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلخاد 130  - یراک زور  تخادرپ 30   - لک هرادا  لیوحت  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4195864184 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یاه  نادنز  لک  هرادا   - یتشهب دیهش  یدنبرمک  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422582-013  ، 33422581-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33447655-013 :: 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

یپیپ یآیآ   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5151

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793427 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ینوریب  ) Fix Bullet Camera نیبرود تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090422000054 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
شیپ رد  ینف  تاصخشم  / هدننک نیمات  هدهع  رب  یربراب  هنیزه  / زیربت رابنا  رد  لیوحت  / دشابیم دوجوم  تسویپ  رد  نیبرود  زاین  دروم  تاحیضوت  ینف و  تاصخشم  - 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تساوخرد  هب  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروص  رد  / ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  ودیق  روتکاف 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  30 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم / هدننک نیمات  هدهع  رب  یربراب  هنیزه  / زیربت رابنا  رد  لیوحت  / دشابیم دوجوم  تسویپ  رد  نیبرود  زاین  دروم  تاحیضوت  ینف و  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تساوخرد  هب  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروص  رد  / ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  ودیق  روتکاف  شیپ  رد  ینف 

5154995367 یتسپ :  دک  ناسربآ ،  هار  راهچ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33356555-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33363139-041 :: 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

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یلامش5792818 فلا  لرتنک   CCTV و F&G متسیس یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هحفص 5)یحارط ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( 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

قیرح5793048 مالعا  افطا و  هحفص 17)تازیهجت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( ینوریب ینوریب  ) ) Fix Bullet CameraFix Bullet Camera نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5252
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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 07 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793063 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرت نوناق  یاهنامتخاس  یکیناکم  یقرب و  تاسیسات  صقن  عفر  مزاول و  دیرخ  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000425 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
پمال ناماس  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  پمال  ناماس  یدیلوت  هدنزاس  عجرم  پمال  ناماس  یتراجت  مان  یبابح  لدم   W 20 ناوت  E27 یباتهم  LED پمال الاک :  مان 

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

نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ریاس 1 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یربکا 05431166363 یاقآ   :: 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

ددرت  :: 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

ییوردوخ5792474 دنب  هحفص 32)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

ددرت5793063 نوناق  یاهنامتخاس  یکیناکم  یقرب و  تاسیسات  صقن  عفر  مزاول و  دیرخ  هحفص 15)تایلمع  ددرت  ( ددرت

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5793048 مالعا  افطا و  هحفص 17)تازیهجت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

ددرت ددرت نوناق   نوناق یاهنامتخاس   یاهنامتخاس یکیناکم   یکیناکم وو   یقرب   یقرب تاسیسات   تاسیسات صقن   صقن عفر   عفر وو   مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 5353
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(( 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 " ) " ) 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

یناشن5792740 شتآ  روتکتد  راکور  بصن  هیاپ  هحفص 22)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5793048 مالعا  افطا و  هحفص 17)تازیهجت  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هیمورا یرهطم  یباوختخت  ناتسرامیب 300   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793288 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-- یپوکسوراپال یپوکسوراپال نیبرود   نیبرود فرصمرابکی   فرصمرابکی شکور   شکور لاکیجرسورتکلا -  -  لاکیجرسورتکلا فرصم   فرصم رابکی   رابکی هحفص   هحفص هشارت -  -  هشارت هلول   هلول نامسناپ -  -  نامسناپ زاگ   زاگ قیرزت -  -  قیرزت نزوسرس   نزوسرس ناونع : : ناونع
دنوس دنوس راردا -  -  راردا هیلخت   هیلخت هسیک   هسیک

5454
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بسح رب  یراذگ  تمیق  دشابیم  دات  دروم  لخاد  دیلوت  یاه  دنرب  هدش  هدافتسا  لداعم  دک  ناریا  زا  ناتسرامیب  یفرصم  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب ددع )  ) دحاو

1101093263000194 زاین :  هرامش 
هیمورا یرهطم   یباوختخت  ناتسرامیب 300  هدننک :  رازگرب 

اهس ینوفلس  هتسب   g 23 قیرزت فرصمرابکی  هدش  لیرتسا  قیرزت  نزوس  رس  الاک :  مان 
ددع 6400 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
هواک  kg 0/5 ینولیان هتسب   40x40 cm یحارج دربراک  یسیلگنا  هدزناش ال  هرمن 20  هداس  نامسناپ  زاگ  الاک :  مان 

هتسب 1000 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   MORIS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 5  یحارج  دربراک  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 
هبعج 36 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
میمرت اناداپآ  هدننک  هضرع  عجرم   MORIS یتراجت مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج  زیاس 7  یحارج  دربراک  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

هبعج 18 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

یتیگ طارقب  هدننک  هضرع  عجرم   FUZHOU KANGLITE SURGICAL PLASTIC CEMENT هدنزاس عجرم   mm 6 زیاس یحارج  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 
ددع 36 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
سیمراف ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   NOVATEX هدنزاس عجرم  زیاس 6/5  یحارج  رادفاک  هشارت  هلول  الاک :  مان 

ددع 36 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

نایار رمیلپ  دمراف  هدننک  هضرع  عجرم  رمیلپ  دمراف  یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  هبل  ود  لافطا  لدم  لاکیجرسورتکلا  فرصمرابکی  هحفص  الاک :  مان 
ددع 200 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
ورشیپ حارج  ایسآ  هدننک  هضرع  عجرم   AJP یتراجت مان  یددع  کپ 1  یو  هتسب  دک 1170  یکشزپ  یپوکسوراپال  نیبرود  فرصم  رابکی  شکور  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب   cc 100 تیفرظ یکشزپ  لافطا  راردا  هیلخت  هسیک  الاک :  مان 
ددع 5000 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
( اپوس ) ناریا یکشزپ  لیاسو  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم  اپوس  یتراجت  مان  یددع  لیرتسا 1  هتسب  یکشزپ  هنادرم  نوتالن  فرصم  رابکی  دنوس  الاک :  مان 

ددع 3600 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

* هدننک لمع  رادیرخ  یاهتساوخرد  هب  اقیقد  یتسیاب  مرتحم  ناگ  هدننک  تکرش  دشابیم  همیمض  تسویپ  رد  رادیرخ  طیارش  *** هجوت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ییویلیک  مین  هتسب  بسح  رب  هداس  زاگ  یراذگ  تمیق  دشاب  ددع )  ) دحاو بسح  رب  یراذگ  تمیق 

5714615463 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هار  هس  شبن  یناشاک  هیمورا خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32237077-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32237077-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هکبش5792718 تحت  هتسب  رادم  هحفص 37)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نادرگ5792864 نیبرود  زنل  یکیتسالپ  رواک  هحفص 37)نیمات  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یپ5792908 یآ  هحفص 37)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

شکور5793288 لاکیجرسورتکلا -  فرصم  رابکی  هحفص  هشارت -  هلول  نامسناپ -  زاگ  قیرزت -  نزوسرس 
دنوس راردا -  هیلخت  هسیک  یپوکسوراپال - نیبرود  فرصمرابکی 

هحفص 15) نیبرود  ( نیبرود

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

5793427( ینوریب  ) Fix Bullet Camera هحفص 37)نیبرود هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یقرش ناجیابرذآ  هقطنم  هپس  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس هریخذ  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090422000052 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  هپس  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رد هدش  هیارا  ینف  تاصخشم  / هدننک نیمات  هدهع  رب  یربراب  هنیزه  / زیربت رابنا  رد  لیوحت  / دشابیم دوجوم  تسویپ  رد  زاین  دروم  تاحیضوت  ینف و  تاصخشم  - 

دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تساوخرد  هب  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروص  رد  / ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  دیق و  روتکاف  شیپ 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  5 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

زیربت یقرش ،  ناجیابرذآ  لیوحت :  لحم 

ینف تاصخشم  / هدننک نیمات  هدهع  رب  یربراب  هنیزه  / زیربت رابنا  رد  لیوحت  / دشابیم دوجوم  تسویپ  رد  زاین  دروم  تاحیضوت  ینف و  تاصخشم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  تساوخرد  هب  روتکاف  شیپ  لاسرا  مدع  تروص  رد  / ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  دیق و  روتکاف  شیپ  رد  هدش  هیارا 

8918849435 یتسپ :  دک  نومنهر ،  یلع  دمحم  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  یخرف ،  خ  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3120001-035  ، 3122001-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3122001-035 :: 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

زاس5792981 هریخذ  هحفص 44)هاگتسد  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5555

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

ییوردوخ5792474 دنب  هحفص 32)هار  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ ینف  تاصخشم  قبطربیلک  هاگنامرد  تهج  چئوسورتورو  رورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005897000024 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
روپاگنس هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL380 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدنرب  هدهعرب  بصن  لحم  ات  لاسراو  یزادنا  هارو  بصن  یاه  هنیزه  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دننک اضماو  رهمو  رپ  زین  ار  یقاصلا  مالعتسا  مرف  دیاب  هناماس  رد  تمیق  هئارارب  هوالع  ناگدننک  تکرش 

5154987979 یتسپ :  دک  رهم پ 1234 ،  گرزب  یوک  یوربور  ناسربآ  هار  راهچ  هب  هدیسرن  ماما  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33379142-041  ، 33350801-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350793-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبطربیلک   قبطربیلک هاگنامرد   هاگنامرد تهج   تهج چئوسورتورو   چئوسورتورو رورس   رورس ناونع : : ناونع 5656

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

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

زا 53 ھحفص 45 
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ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم   :: 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   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دشابیم ههام  هیوست.تسا 3  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تسا و  زاین  دروم  تسویپ  تسیل  قبط  رورس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093117000109 زاین :  هرامش 

ناهفصا یکشزپ  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  هدننک :  رازگرب 
گربدنت یتراجت  مان   RDX internal drive لدم  GB 80 جیرتراک تیفرظ  یکشم   SATA لانرتسکا کسید  دراه  الاک :  مان 

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

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8154837361 یتسپ :  دک  یکشزپ ،  یاهتیروف  ثداوح و  تیریدم  زکرم  یناتسرهش  هچوک  رهمگرزب  خ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32688551-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32642365-031 :: 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

یتسویپ5792360 ینف  تاصخشم  قبطربیلک  هاگنامرد  تهج  چئوسورتورو  هحفص 45)رورس  رورس  ( رورس

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

هدش5793441 هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تسا و  زاین  دروم  تسویپ  تسیل  قبط  رورس  تازیهجت 
 . دشابیم ههام  هیوست.تسا 3 

هحفص 45) رورس  ( رورس

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

 . . دشابیم دشابیم ههام   ههام هیوست.تسا  33   هیوست.تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   وو   تسا   تسا زاین   زاین دروم   دروم تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رورس   رورس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5757

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

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

زا 53 ھحفص 46 
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دزی قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: YPGMC-81-1401-642-خ یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5792760 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدورو نشکناک  عون  هجرد  بصن 110  طیحم  یامد  ممیزکام  .دشاب  یم   NO NC روا جنچ  تکاتنک  کی  یاراد  روتارنژ  رلوک  جیکیل  زاسراکشآ  روسنس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 2   GE Part No: 39-E40220P010 پیاپ جیگ  جنس 1/2  حطس 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52451336 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/07/27هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/07/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/07/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792856 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کینویسارتلوا روسنس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
2 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتارنژ روتارنژ رلوک   رلوک جیکیل   جیکیل زاسراکشآ   زاسراکشآ روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 5858

کینویسارتلوا کینویسارتلوا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 5959

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

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

زا 53 ھحفص 47 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793124 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Sorin یناپمکزا  S3 لدم هیر  بلق و  پمپ  اب  راگزاس  ینفئک 23-24-40  ( level sensor) حطس صیخشت  روسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897001675 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
ناریا هدننک  هضرع  عجرم   STOCKART SORIN GROUP هدنزاس عجرم  دک 548-521-75  بلق  یحارج  دربراک  روسنس  لول  هدنرادهگن  عون  لوژام  الاک :  مان 

تشادهب
ددع 1 دادعت : 

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

هدهعب لمح  هیارک  ناتسرامیب و  رابنا  برد  لیوحت  تسا -  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  یراذگراب  دشاب -  یم  ههام  هس  باسح  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسا یمازلا  یمسر  شورف  روتکاف  هئارا  دشاب -  یم  هدنشورف 

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

82032046-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

روتارنژ5792760 رلوک  جیکیل  زاسراکشآ  هحفص 46)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

کینویسارتلوا5792856 هحفص 46)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

هیر5793124 بلق و  پمپ  اب  راگزاس  ینفئک 23-24-40  ( level sensor) حطس صیخشت  روسنس 
Sorin یناپمکزا  S3 لدم

هحفص 46) روسنس  ( روسنس

SorinSorin یناپمکزا   یناپمکزا   S3S3  لدم لدم هیر   هیر وو   بلق   بلق پمپ   پمپ اباب   راگزاس   راگزاس   2323-- 2424-- 4040 ینفئک   ینفئک ( ( level sensorlevel sensor)) حطس حطس صیخشت   صیخشت روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 6060

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

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

زا 53 ھحفص 48 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5793059(CISCO 2960-24 PCL (POE هحفص 25)چیئوس هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

هکبش5793114 تازیهجت  هارمهب  هحفص 25)لباک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تفش5793550 شاعترا  یریگ  هزادنا  یتیمیسگارپ  هحفص 17)چیئوس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتیریدم5793456 چوس  ددع  کی  هحفص 25)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

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

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

زا 53 ھحفص 49 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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

یزکرم ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5792521 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوجوم  HDMI لباک هارمهب  تاعطق  یتناراگ  هام  ضیوعت و 24  یتناراگ  هام  یاراد 6  چنیا  روتینام 24  ددع  دیرخ 50  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدنب هتسب  رد 

1101005531000018 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  یعامتجا  نیمات  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  کینورتکلا  ماس  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  کینورتکلا  ماس  یتراجت  مان   LS24RF620HH لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
کینورتکلا ماس 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتسب رد  دوجوم   HDMI لباک هارمهب  تاعطق  یتناراگ  هام  ضیوعت و 24  یتناراگ  هام  یاراد 6  چنیا  روتینام 24  ددع  دیرخ 50  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ددرگ هعلاطم  تسویپ  تادنتسم  کرادم و  ) یدنب

3817793164 یتسپ :  دک  ع ، .)  ) نیسح ماما  نادیم  هب  هدیسرن  ماقم ، مئاق  یاهتنا خ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34456001-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34456255-086 :: 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

یتناراگ5792521 هام  ضیوعت و 24  یتناراگ  هام  یاراد 6  چنیا  روتینام 24  ددع  دیرخ 50  تساوخرد 
یدنب هتسب  رد  دوجوم   HDMI لباک هارمهب  تاعطق 

هحفص 49) روتینام  ( روتینام

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

یترارح5792577 رگپاچ  یناگیاب - یا و  هناخریبد  رنکسا  لانرتسکا -  رتیار  ید  یو  ید   - یرزیل رگپاچ 
هنایار هکبش  تنیالک  نیت   - LED روتینام هنایار -  سیک  دکراب -  لبیل و  پاچ 

هحفص 25) هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرتویپماک5792674 یرازفا  تخس  مالقا  هحفص 25)دیرخ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یلامش5792818 فلا  لرتنک   CCTV و F&G متسیس یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، هحفص 5)یحارط ، یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

دوجوم دوجوم   HDMIHDMI لباک   لباک هارمهب   هارمهب تاعطق   تاعطق یتناراگ   یتناراگ هام   هام وو  2424   ضیوعت   ضیوعت یتناراگ   یتناراگ هام   هام   66 یاراد   یاراد چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام ددع   ددع   5050 دیرخ   دیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع
یدنب یدنب هتسب   هتسب ردرد  

6 16 1

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

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

زا 53 ھحفص 50 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دابآ لیلخ  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093176000015 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:00هرامش تعاس :   - 1401/07/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:00عبنم تعاس :   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793530 :: هرازه هرازه :: 1401/08/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروآ نف  هب  طوبرم  روما  اهدمارد ––  تبث  روما  تایئارجا –  هب  طوبرم  روما  اهدنورپ - لیکشت  تاضراوع –  لوصو  هبساحم و  هب  طوبرم  روما  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رازفا مرن  رد  نآ  تبثو  لوصو  دابآ و  لیلخ  رهش  حطس  وردوخ  ضراوع  شیف  رودص  هبساحم و  یشزرو و  یگنهرف  یمومع و  طباور  هب  طوبرم  روما  تالعالطا – 

امرفراک  فرظ  زا  هلوحم  روما  ریاس  هطوبرم و 
یوضر  ناسارخ  ناتسا  دابا  لیلخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

نف هب  طوبرم  روما  اهدمارد ––  تبث  روما  تایئارجا –  هب  طوبرم  روما  اهدنورپ - لیکشت  تاضراوع –  لوصو  هبساحم و  هب  طوبرم  روما  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
رازفا مرن  رد  نآ  تبثو  لوصو  دابآ و  لیلخ  رهش  حطس  وردوخ  ضراوع  شیف  رودص  هبساحم و  یشزرو و  یگنهرف  یمومع و  طباور  هب  طوبرم  روما  تالعالطا –  یروآ 

امرفراک فرظ  زا  هلوحم  روما  ریاس  هطوبرم و 

لایر   200,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم  هتفریذپ  نیمضت  ناونع  هب  کچ  نیمضت :  تاحیضوت 

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

دابا لیلخ  یرادرهش   ، 9677116663 یتسپ :  دک  دابآ ،  لیلخ  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تنیویریش5792338 رازفا  مرن  یشرافس  هعسوت و  هحفص 5)یرادهگن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

گبریا5792815  acu حیحص درکلمع  تست  تهج  گاید  هاگتسد  6 یرازفا مرن  هحفص 15)رغت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هب5793530 طوبرم  روما  اه -  هدنورپ  لیکشت  تاضراوع -  لوصو  هبساحم و  هب  طوبرم  روما  یراذگاو 
...و اهدمآرد  تبث  روما  تاارجا - 

هحفص 51) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

...و ...و اهدمآرد   اهدمآرد تبث   تبث روما   روما تاارجا -  -  تاارجا هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما اهاه -  -  هدنورپ   هدنورپ لیکشت   لیکشت تاضراوع -  -  تاضراوع لوصو   لوصو وو   هبساحم   هبساحم هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناجنز ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793056 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناراگ لاسرا  هنیزه   Epson EB-L530a-5000Lamers روتکژرپ وئدیو  یتساوخرد  یالاک  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک نیمات  هدهع  هب  ربتعم  شورف  زا  سپ  تامدخ 

1101030124000028 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یداشر نیما  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نوسپا  یتراجت  مان   EH-TW5650 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگشناد و ات  لاسرا  هنیزه   Epson EB-L530a-5000Lamers روتکژرپ وئدیو  یتساوخرد  یالاک  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب 09127729475 یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  ربتعم  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و 

4513859318 یتسپ :  دک  ناجنز ،  نایگنهرف  هاگشناد  یرون -  هلا  لضف  خیش  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33444990-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33464702-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اتید5793056 روتکژورپ  هحفص 52)وئدیو  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

اتید اتید روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 6363

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناجنز ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5793331 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یفقس بصن  هیاپ  یقرب و   scope 300*400 یفقس هدرپ  نوسپا Epson EB-L530a5000lamers و  روتک  ورپ  وئدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوزاب 200-100 لوط  اب  روتکژورپ 

1101030124000029 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یداشر نیما  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  نوسپا  یتراجت  مان   EH-TW5650 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
عجرم باتفآ  ناریوصت  اترآ  هدننک  هضرع  عجرم  زنیرکسا  تیلا  یتراجت  مان   ES300A لدم  300x300 cm زیاس روتکژورپ  ریوصت  شیامن  دربراک  یقرب  هدرپ  الاک :  مان 

ناریا هدنزاس  روشک  باتفآ  ناریوصت  اترآ  هدنزاس 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/25 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یقرب scope300*400 و یفقس  هدرپ   Epson EB-L530a-5000Lamers روتکژرپ وئدیو  یتساوخرد  یالاک  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09124414184 دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  ربتعم  شورف  زا  سپ  تامدخ  یتناراگ  لاسرا و  هنیزه  یتناس  یوزاب 200-100  لوط  اب  روتک  زورپ  بصن  هیاپ 

4513859318 یتسپ :  دک  ناجنز ،  نایگنهرف  هاگشناد  یرون -  هلا  لضف  خیش  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33770790-024  ، 33444990-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33464702-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اتید5793056 روتکژورپ  هحفص 52)وئدیو  روتکژرپ  ( روتکژرپ وئدیو   وئدیو

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

5793331scope یفقس هدرپ  نوسپا Epson EB-L530a5000lamers و  روتکژورپ  وئدیو 
یوزاب 200-100 لوط  اب  روتکژورپ  یفقس  بصن  هیاپ  یقرب و   300*400

هحفص 52) روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

یفقس یفقس بصن   بصن هیاپ   هیاپ وو   یقرب   یقرب   scope 300*400scope 300*400 یفقس   یفقس هدرپ   هدرپ وو     Epson EB-L530a5000 lamersEpson EB-L530a5000 lamers نوسپا   نوسپا روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع
200200 -- 100100 یوزاب   یوزاب لوط   لوط اباب   روتکژورپ   روتکژورپ

6464

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