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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 1  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 0  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • --

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

140 1140 1 رهم   رهم هبنش  2727   هبنش راهچ   راهچ یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   ,149هکس 0 10 , 000149, 0 10 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   89,28089,280مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   141هکس , 050 , 000141 , 050 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس205,800205,800رالد سیئوس کنارف   327,800327,800کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 81هکس ,500 , 00081 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   ,238رالد 100238, ناتسبرع100 ناتسبرع لایر   87,28087,280لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 51هکس ,500 , 00051 ,500 , وروی000 320وروی ,580320 ژورن580, ژورن نورک   30نورک ,90030 ,900

رایع رایع   1818 یالط   13,418یالط , 00013,418 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   368دنوپ نپاژ950368,950, نپاژ نینی   دصکی   2دصکی 19,9502 19,950

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
((44))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8888))

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

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

زا 84 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 8  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 6

( یهگآ دادعت 10  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 16  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 22

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 6  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 38

( یهگآ دادعت 11  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 44

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 54

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

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

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

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

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

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

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

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( یهگآ دادعت 7  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 55

( 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 12  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 60

( یهگآ دادعت 3  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 62

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

( یهگآ دادعت 7  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 70

( یهگآ دادعت 1  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( یهگآ دادعت 12  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 71

( یهگآ دادعت 5  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 80

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

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

( یهگآ دادعت 3  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

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

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

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

ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

53129886 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 08:00هرامش  - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nigc-isfahan.ir :: عبنم خیراتعبنم تعاس 08:00   - 1401/08/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812450 :: هرازه هرازه 10دکدک   تعاس 30 :  - 1401/08/17 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسباو تامدخ  هیلک ی  اب  هارمه  یفاک ، مزال و  یرازفا  مرن  یرازفا و  تخس  تاموزلم  رگید  تاعطق و  تازیهجت ، زا  معا  الاک ، دحاو  عومجم 270  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاعالطا و یروانف  دحاو   Storage و Server هدش ی لیکشت  متسیس  یرادرب  هرهب  رادم  رد  لیوحت  شزومآ و  تست ، میظنت ، لبمسا ، بصن ، لماش ؛ یلیمکت ، ی 

ناهفصا ناتسا  زاگ  تکرش  ( IT) تاطابترا

اب ربتعم  کیتامروفنا  هبتر  اتفا و  زوجم  هصقانم  رد  تکرش  تهج  .دشاب  یم  لایر   3,175,000,000 راک : عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  داتس ،  هناماس  رد  هدش  یراذگراب  همانتوعد  اب  قباطم  ربتعم  کرادم  نتشاد  هصقانم ، نیا  رد  تکرش  روظنم  هب  تسا - یمازلا  یلاخ  تیفرظ 

رد عقاو  ناهفصا  ناتسا  زاگ  تکرش  سردآ  فلا :  یاه  تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ
اهدادرارق روما  کراپ - عمتجم  یوربور  الاب - غابراهچ  نابایخ 

 : مان تبث  رتفد   41934 021 سامت :  زکرم   031-38132 یلخاد 3769 ) ) :: نفلت نفلت
33999818 و 33191893

setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لرتنک5812597 یکینورتکلا ، طیلب  لوپ ، فیک  یمومع (  لقن  لمح و  یزاس  دنمشوه  هژورپ  ماجنا 
( طبترم تامدخ  ریاس  هطوبرم و  یلام  تیریدم  یمومع ، یاهوردوخ 

هحفص 6) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

ITIT دحاو   دحاو یرازفا   یرازفا مرن   مرن وو   یرازفا   یرازفا تخس   تخس تاموزلم   تاموزلم رگید   رگید وو   تاعطق   تاعطق تازیهجت ، ، تازیهجت زازا   معا   معا الاک ، ، الاک دحاو   دحاو   270270 عومجم   عومجم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   ))هصقانم یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  هصقانم  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: م ک/99/0006 ت4 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/09/12هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

nisoc.ir :: عبنم :: 1401/09/27عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812452 :: هرازه هرازه :: 1401/09/28دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لماک یارجا  هارمه  هب  هطوبرم  تازیهجت  ریاس  نیگنس و  عون  اتسیادوخ  یرتم  هیاپراهچ 80  یتارباخم  لکد  بصن  دیرخ و  یحارط ، یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یروصنم یرادرب  هرهب  دحاو  تارباخم  هاگتسیا  تهج  نویسادنوف 

:: 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

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

لیبدرا یرادرهش  رفاسم  راب و  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

راکنامیپ ےیاسانش  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/23تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

برغلامش  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ریاس هطوبرم و  یلام  تیریدم  یمومع ، یاهوردوخ  لرتنک  یکینورتکلا ، طینب  لوپ ، فیک  یمومع (  لقن  لمح و  یزاس  دنمشوه  هژورپ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( طبترم تامدخ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

نایرون یاقآ  ای 04533635514  یبلاط  یاقآ   04533632453 :: نفلت :: transport.ardabilcity.ir ardabilcity.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: info@ardabilcity.irسکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

هارمه هارمه هبهب   هطوبرم   هطوبرم تازیهجت   تازیهجت ریاس   ریاس وو   نیگنس   نیگنس عون   عون اتسیادوخ   اتسیادوخ یرتم   یرتم   8080 هیاپراهچ   هیاپراهچ یتارباخم   یتارباخم لکد   لکد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یحارط ، ، یحارط یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
تارباخم تارباخم هاگتسیا   هاگتسیا تهج   تهج نویسادنوف   نویسادنوف لماک   لماک یارجا   یارجا

22

یلام یلام تیریدم   تیریدم یمومع ، ، یمومع یاهوردوخ   یاهوردوخ لرتنک   لرتنک یکینورتکلا ، ، یکینورتکلا طیلب   طیلب لوپ ، ، لوپ فیک   فیک یمومع (  (  یمومع لقن   لقن وو   لمح   لمح یزاس   یزاس دنمشوه   دنمشوه هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
(( طبترم طبترم تامدخ   تامدخ ریاس   ریاس وو   هطوبرم   هطوبرم

33
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زربلا یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001416000024 زاین :  هرامش 

زربلا یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  دروم  یتسویپ  لیاف  قباطم  رازفا  مرن  تاصخشم  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
پدشاب یم  لوصحم  لیوحت  زا  سپ  هام  ود  هیوست  -2

3186717598 یتسپ :  دک  زربلا ،  یا  هقطنم  بآ  تکرش  ناتسوب  نلابایخ  یلصم  یوربور  ینیمخ  ماما  راولب  - رهش رهم  جرک - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33342300-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340270-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا یرادناتسا   :: 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 08 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5812368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هئارا  ینف  تاصخشم  قبط  ینابیتشپ  یربا و  تینما  ( CDN) لوتحم عیزوت  هکبش  سیورس  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003360000062 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

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

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

مالعتسا لاسرا  لیمکت و  هب  مزلم  ناگدننک  نیمات  تسا  مالعتسا  لک  عمج  هبساحم  یانبم  .دشابیم  تسویپ  مالعتسا  هرقف  کی  شرامش  دحاو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دنهاوخن  هداد  تکرش  تالماعم  نویسیمک  رد  تروصنیا  ریغ  رد.دشابیم  ناریا  داتس  هناماس  قیرط  زا  تسویپ 

8145913115 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یرادناتسا  هتسدلگ - غاب  نابایخ  ناهفصا  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32220180-031  ، 32240180-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32229882-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

هدش هدش هئارا   هئارا ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یربا   یربا تینما   تینما ( ( CDNCDN)) لوتحم لوتحم عیزوت   عیزوت هکبش   هکبش سیورس   سیورس تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 55

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یشادراق مناخ  رتشیب 021-41463300  تاعالطا  تهج  نفلت  تسویپ ، تاصخشم  طیارش و  قبط   ( SLS نیالفآ (  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001050000114 زاین :  هرامش 

کاخ کیناکم  ینف و  هاگشیامزا  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یشادراق مناخ  رتشیب 021-41463300  تاعالطا  تهج  نفلت  تسویپ ، تاصخشم  طیارش و  قبط   ( SLS نیالفآ (  هناماس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439956111 یتسپ :  دک  دمحا ،  لآ  لالج  هارگرزب  عطاقت  زا  رتالاب  یلامش - رگراک  نابایخ  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88007953-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88025420-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( SLSSLS نیالفآ (  (  نیالفآ هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 84 ھحفص 8 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/xklzxrtq769hx?user=37505&ntc=5812928
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5812928?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5813313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش اب  قباطم  غاب  راهچ  غالبجواس و  یاه  ناتسرهش  فیعض  راشف  هکبش  نیکرتشم و  تاعالطا  تبث  تشادرب و  یراپسنورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسویپ تامدخ 

1101005221000448 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

روما راک و  هرادا  زا  ینمیا  تیحالص  یهاوگ  یزیر 2 - همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  راکنامیپ  تیحالص  یهاوگ  - 1 ناگدنهد :  داهنشیپ  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هتشذگ لاس  یط 5  امرفراک  زا  تیاضر  هژورپ و  دات 3  مراهچ -  و   - GIS رد تیلاعف  هقباس  یعامتجا 3 -

3149684114 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  - اضر ماما  راولب   - یلامش یناقلاط  راولب  جرک - جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32122211-026  ، 32122000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32543730-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حرش حرش اباب   قباطم   قباطم غاب   غاب راهچ   راهچ وو   غالبجواس   غالبجواس یاه   یاه ناتسرهش   ناتسرهش فیعض   فیعض راشف   راشف هکبش   هکبش وو   نیکرتشم   نیکرتشم تاعالطا   تاعالطا تبث   تبث وو   تشادرب   تشادرب یراپسنورب   یراپسنورب ناونع : : ناونع
 . . تسویپ تسویپ تامدخ   تامدخ
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سراف ناتسا  غالب  هرق  هدشش و  هقطنم  شرورپ  شزومآ و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5813426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنشاب مناخ  دیاب  یبرم  یمومع ) یکینورتکلا  یاوتحم  هدننکدیلوت  ) یشزومآ یاوتحم  دیلوت  سرد  یراپس  نورب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004031000022 زاین :  هرامش 

غالب هرقو  هدشش  شرورپو  شزوما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هطسوتم شزومآ  سیورس :  مان 

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

اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمامت هکنیا  لیلدب  یموب  طقف  دنشاب و  مناخ  دیاب  یبرم  یمومع ) یکینورتکلا  یاوتحم  هدننکدیلوت  ) یشزومآ یاوتحم  دیلوت  سرد  یراپس  نورب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب هرادا  یشزومآ  تنواعم  دات  دروم  تسیاب  یم  انمض.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  یشزومآ  تاناکما  لیاسو و 

 : یتسپ دک  سراف ،  ناتسا  غالب  هرق  هدشش و  هقطنم  شرورپ  شزومآ و  هرادا  غالب ، هرق  هدشش و  هقطنم  اسف ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7465147189

53463725-071  ، 53463041-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53462218-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5813589 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنیچاپسید یلخاد و  یاهنایار  هکبش  هعسوت  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001071000123 زاین :  هرامش 

دزی یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1402/07/30 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916713318 یتسپ :  دک  یتسپ 89195-656 ، ) قودنص   ) یداش کراپ  زا  دعب  وجشناد ، راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38251751-035  ، 38251752-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38241826-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یمومع یمومع یکینورتکلا   یکینورتکلا یاوتحم   یاوتحم هدننکدیلوت   هدننکدیلوت )) یشزومآ یشزومآ یاوتحم   یاوتحم دیلوت   دیلوت سرد   سرد یراپس   یراپس نورب   نورب ناونع : : ناونع 88

گنیچاپسید گنیچاپسید وو   یلخاد   یلخاد یاهنایار   یاهنایار هکبش   هکبش هعسوت   هعسوت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 99

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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رهش نیهاش  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 14 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5813613 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ  ) مالعتسا یهگآ  طیارش  قبط  گربراب ) ) یرهش راب  دانسا  تبث  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094734000262 زاین :  هرامش 
رهش نیهاش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رازفامرن راشتنا  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
همیم رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیاف یراذگراب  هب  تبسن  سپسو  هدومن  اضما  رهم و  لیمکت و  ار  مالعتسا  یهگآ  ، هناماسرد یداهنشیپ  غلبم  تبث  نمض  دنفلکم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن یم  لطاب  ار  هدش  هئارا  داهنشیپ  ، کرادم یراذگراب  مدع.دنیامن  مادقا  یتسویپ  کرادم  تمسق  رد  هطوبرم  یاه 

8316613111 یتسپ :  دک  رهش ،  نیهاش  یرادرهش  ، هیمطاف نادیم  ، ینیمخ ماما  راولب  ، رهش نیهاش  همیم ،  رهش و  نیهاش  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

45225200-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

45226989-031 :: 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

یر5812328 سکیا  هاگتسد  کی  یاهمتسیسریمعت  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 38) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دانسا دانسا تبث   تبث هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 1010

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/10/24عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812484 :: 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 : 

2022/10/24 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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم 2022/10/29عبنم مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/07 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  یاهلیاف  رد  ینف  تاصخشم  لانیجروا ,  کیتامس  ناشن :  کیتاموتا ,  مامت  برد  رس  تعرس  لرتنک  ویارد  روتوم و  ورتکلا  فیدر  ود  نیمات  ناونع : 

 . دشابیم
14004368 مالعتسا :  هرامش 

بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 
2022/10/29 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

یکینورتکلا یکینورتکلا لدم   لدم سکاتنپ   سکاتنپ کرام   کرام لرتنک   لرتنک تستس   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 111 1

لانیجروا لانیجروا کیتامس   کیتامس ناشن :  :  ناشن کیتاموتا ,  ,  کیتاموتا مامت   مامت برد   برد رسرس   تعرس   تعرس لرتنک   لرتنک ویارد   ویارد وو   روتوم   روتوم ورتکلا   ورتکلا فیدر   فیدر ودود   نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1212

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14004027 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5812517 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/02/20 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
obara ناشناب هندب  شوج  هطقن  هاگتسد  هدنرادهگن  عاونا  نیمات  ناونع : 

14004027 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/25 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

نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812950 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) سنمیز تراک  یرومم  ددع  دیرخ 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001545000072 زاین :  هرامش 

نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ریهش کینورتکلا  ناس  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   MS-MT8G/NK CE لدم  GB 8 کیتسا هظفاح  تراک  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

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

مرف ءاضما  رهم و  زا  سپ  دیق و  اهب  مالعتسا  مرف  رد  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  طیارش  هب  هجوت  اب  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب  هناماس  رد  مالعتسا  طیارش  شخب  رد  تساوخرد  دروم  کرادم  هارمه  هب  روکذم 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب  برد  یوربور  مظعاربمایپ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816816441

33291123-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33291129-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

obaraobara ناشناب   ناشناب هندب   هندب شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد هدنرادهگن   هدنرادهگن عاونا   عاونا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 1313

سنمیز سنمیز تراک   تراک یرومم   یرومم ددع   ددع   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414
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نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812958 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یمرظندم  لخاد  تخاس  ( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ حرش  قبط   LED ویارد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079000916 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم   ANSALDO هدنزاس عجرم   B لدم یکیرتکلا  روتروناک  دربراک  روتکار  طبار و  تراک  لرتنک و  هلر  لنپ و  روتوم و  ویارد  هعومجم  الاک :  مان 

هدیا قیقد  رازبا  لرتنک و  قرب و  یسدنهم 
تس 1 دادعت : 

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

دریگ یمنرارق  یسرربدروم  تاداهنشیپ  تروصنیاریغرددامن  لاسرا  تسویپ  یاه  لیاف  اب  قباطم  اردوخ  یلامو  ینف  تاداهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6348134885 یتسپ :  دک  نورام ،  زاگ  تفن و  یرادربهرهب  تکرش  ردنبرس –   – زاوها هداج  رتمولیک 12  زاوها –  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34188226-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5813057 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  قبط  نیوزق  ناتسا  حطس  رد  بالضاف  لاقتنا  طوطخ  یروآ و  عمج  هکبش  یرتمویدیو )  یسرزاب (  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003203000435 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
بالضاف سیورس :  مان 

هرقف 1 دادعت : 
1402/05/31 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یدقن  تروصب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3415933648 یتسپ :  دک   ، 4 هرامش مجنپ  ناتسلگ  هچوک  یا  هنماخ  ...ا  تیا  راولب  یادتبا  رصعیلو  هارراهچ  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33375522-028  ، 33349057-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33348167-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمرظندم   یمرظندم لخاد   لخاد تخاس   تخاس (( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ حرش   حرش قبط   قبط   LEDLED  ویارد ویارد ناونع : : ناونع 1515

بالضاف بالضاف لاقتنا   لاقتنا طوطخ   طوطخ وو   یروآ   یروآ عمج   عمج هکبش   هکبش یرتمویدیو ) ) یرتمویدیو  ) ) یسرزاب یسرزاب ناونع : : ناونع 1616
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نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5813238 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 SIEMENS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یمن  دیئات  دروم  نیزگیاج  یالاک 

درادن تقباطم  هدش  تساوخرد  متیآ  اب  هدوب و  هباشم  افرص  هدش  هئارا  دک  ناریا 
1101093567000120 زاین :  هرامش 
نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یدیلوت یسدنهم  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   SIEMENS یتراجت مان   PJSYS400X لدم نویساموتا  دنیآرف و  لرتنک  یاهمتسیس  یس  لا  یپ  الاک :  مان 
دهج سراپ  یتعنص  یدیلوت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  دهج  سراپ  یتعنص 

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

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  هدش ،  تسویپ  تساوخرد  قباطم  تسیاب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب و  یم  نیوخراد  یتفن  تیاس  رد  نادنورا  زاگ  تفن و  تکرش  رابنا  الاک :  لیوحت  لحم 

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123128-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

افرص افرص هدش   هدش هئارا   هئارا دکدک   ناریا   ناریا دشاب   دشاب یمن   یمن دیئات   دیئات دروم   دروم نیزگیاج   نیزگیاج یالاک   یالاک   S IEMENS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERSIEMENS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER ناونع : : ناونع
درادن درادن تقباطم   تقباطم هدش   هدش تساوخرد   تساوخرد متیآ   متیآ اباب   وو   هدوب   هدوب هباشم   هباشم
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نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5813274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  حرش  قبط   FIRE ALARM CONTROL PANEL تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
درادن تقباطم  هدش  تساوخرد  یاه  متیآ  اب  هدوب و  هباشم  افرص  هدش  هئارا  یاهدک  ناریا 

1101093567000119 زاین :  هرامش 
نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تسلا هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک  . INIM Co هدنزاس عجرم   SmartLoop لدم  Fire Alarm Conterol Panel قیرح مالعا  متسیس  الاک :  مان 
ایوپ کینورتکلا 

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

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ همیمض  هدش ،  تسویپ  تساوخرد  قباطم  تسیاب  یم  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب و  یم  نیوخراد  یتفن  تیاس  رد  نادنورا  زاگ  تفن و  تکرش  رابنا  الاک :  لیوحت  لحم 

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123128-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یاه یاه متیآ   متیآ اباب   وو   هدوب   هدوب هباشم   هباشم افرص   افرص هدش   هدش هئارا   هئارا یاهدک   یاهدک ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد حرش   حرش قبط   قبط   FIRE ALARM CONTROL PANELFIRE ALARM CONTROL PANEL ناونع : : ناونع
درادن درادن تقباطم   تقباطم هدش   هدش تساوخرد   تساوخرد
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ناهفصا یرهش  بالضاف  با و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5813571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 3 بالضاف  هکبش  یرادرب  هرهب  رادم  رد  ( CCTV) یرتم وئدیو  یبوریال و  وشتسش و  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001434000356 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
بالضاف سیورس :  مان 

رتم 1 دادعت : 
1402/07/30 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناهفصا ،  ناتسا  یافبآ  تکرش  رباج ، نابایخ  ینیلک ، خیش  نابایخ  جیوادرم ، زاریش ، هزاورد  ناهفصا ، ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8168936556

36680030-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36689586-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

661-3-401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

abfaesfahan.ir :: عبنم :: 1401/08/03عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5813594 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم 1 بالضاف  هکبش  یرادرب  هرهب  رادم  رد   CCTV یرتموئدیو یبوریال و  وشتسش و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 8168936556 نایح  نبا  رباج  نابایخ  ینیلک  خیش  نابایخ  بیرجرازه  نابایخ  ناهفصا   :: 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

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

بالضاف بالضاف هکبش   هکبش یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب رادم   رادم ردرد   ( ( CCTVCCTV)) یرتم یرتم وئدیو   وئدیو وو   یبوریال   یبوریال وو   وشتسش   وشتسش تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1919

CCTVCCTV  یرتموئدیو یرتموئدیو وو   یبوریال   یبوریال وو   وشتسش   وشتسش تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2020

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

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

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

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

5812252 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  لصا  دشابیم و  هباشم  دک  ناریا  تسویپ ،  تاصخشم  قبط  امازلا   ch4 روسنس اضاقت 0100078/ هرامش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدیدرگ 

1101093202000760 زاین :  هرامش 
دنلبدیب زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ساگرپ تعنص  ساملا  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   CROWCON یتراجت مان   XGARD IR زاگ روتکتد   CH4 روسنس الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/11/26 زاین :  خیرات 
ناهبهب رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف .  هعلاطم  تقد  اب  ار  اه  تسویپ  هجوت   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  یقلت  فارصنا  هلزنمب  تمیق  هئارا  افرص  و  یتسویپ ) تاصخشم  قبط  امازلا  داتس (  هناماس  رد  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ  مدع 

6364146113 یتسپ :  دک   ، 1 دنلبدیب زاگ  هاگشیالاپ  زمرهمار ، ناهبهب -  هداج  رتمولیک 30  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52132305-061  ، 52132040-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32269333-061 :: 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

سخرس ینامرد  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5812258 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سخرس یعامتجا  نیمات  هاگنامرد  قیرح  افطا  متسیس  یزادنا  ارو  بصن  داجیا  مالس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090465000006 زاین :  هرامش 

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

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
لیاف  2 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

34524890-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34526656-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ روتکتد   روتکتد   CH4CH4  روسنس روسنس ناونع : : ناونع 2 12 1

قیرح قیرح افطا   افطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا ارار   وو   بصن   بصن داجیا   داجیا ناونع : : ناونع 2222

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5812455 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/01 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ مئامض  قبط  لوژام و ...  / تراک مالقا  متیا   5 ناونع : 

14012556 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/24 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

نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5812951 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   ) یتسد رزیرکید  رزیرکنیا و  تنیوپ  لاک  قیرح -  مالعا  یرارطضا  دیلک  ددع  دیرخ 4  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001545000073 زاین :  هرامش 

نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
لیلخ هدننک  هضرع  عجرم  یوان  نازاسدابآ  یتعنص  هورگ  یتراجت  مان   RC100 لدم تسیر  دیلک  اب  یتسد  یناشن  شتآ  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  یتسش  الاک :  مان 

مدقم هتسارآ 
ددع 15 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
رهشناریا رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف ءاضما  رهم و  زا  سپ  دیق و  اهب  مالعتسا  مرف  رد  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  طیارش  هب  هجوت  اب  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب  هناماس  رد  مالعتسا  طیارش  شخب  رد  تساوخرد  دروم  کرادم  هارمه  هب  روکذم 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب  برد  یوربور  مظعاربمایپ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816816441

33291123-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33291129-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مئامض   مئامض قبط   قبط وو ...  ...  لوژام   لوژام // تراک تراک مالقا   مالقا متیا   متیا   55 ناونع : : ناونع 2323

(( دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) یتسد یتسد رزیرکید   رزیرکید وو   رزیرکنیا   رزیرکنیا تنیوپ   تنیوپ لاک   لاک قیرح -  -  قیرح مالعا   مالعا یرارطضا   یرارطضا دیلک   دیلک ددع   ددع   44 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  ناریا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.اه تسویپ  رد  هدش  یراذگراب  ینف  تاصخشم  قبط  .نادهاز  شناد  هبعش  تاناما  قودنص  قیرح  ءافطا  متسیس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004520000016 زاین :  هرامش 

ناتسچولبو ناتسیس  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

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

یراذگراب هناماس  رد  هدوزفا  شزرا  یهاوگ.دریگیم  تروص  دات  تفایرد و  زا  سپ  الاک  هنیزه  تخادرپ.تسا  هدنشورف  هدهع  رب  راب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش

9816746331 یتسپ :  دک  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا  یلم  کناب  بعش   روما  هرادا  نادهاز  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33429170-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33429170-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5813355 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهلیاف  قبط  طیارش   DURAG FLAME DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003518 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DURAG هدنزاس عجرم   DURAG یتراجت مان   P/N:D-LX 100UA/94 EX لدم قیرح  مالعا  متسیس  هلعش  روتکتد  الاک :  مان 

نارهت بانرجف  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32943736-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.اه .اه تسویپ   تسویپ ردرد   هدش   هدش یراذگراب   یراذگراب ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط .نادهاز   .نادهاز شناد   شناد هبعش   هبعش تاناما   تاناما قودنص   قودنص قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2525

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس هلعش   هلعش روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 2626
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ناتسرل ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5813452 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  دابا  مرخ  ناتسرهش  یتایلام  روما  نامتخاس  یزاس  نمیا  قیرح و  ءافطا  متسیس  لیمکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000162000041 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

باب 1 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  یاهدنب  یمامت  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگ یم  تروص  یناشن  شتا  یوس  زا  دات  راک و  لیمکت  زا  سپ  تخادرپ 

دشاب یم  ینوناق  تاروسک  رسک  زا  سپ  تخادرپ 

6813653588 یتسپ :  دک  یبرغ ،  یناقلاط  ...ا  تیآ  خ  کناب -  هارراهچ  دابآ -  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33303045-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33322311-066 :: 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

نامتخاس نامتخاس یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 2727
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لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5813509 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هباشم  الاک  دک  ناریا  یزادنا (  هار  بصن و  هنیزه  اب   VSP-005 لدم  VESDA قیرح مالعا  هاگتسد  رتلیف  ضیوعت  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ( دشاب

1101001440000074 زاین :  هرامش 
لیبدرا ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   AIR-SENSE هدنزاس عجرم   MICRA 100 لدم قیرح  مالعا  دربراک  یرزیل  هلول  ود  هدنکم  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 
تایه

ددع 2 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لیبدرا  هاگدورف  لحم  ات  لمح  هیارک  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسیمازلا هناماس  رد  ینف  تاصخشم  جرد  اب  روتکاف  شیپ  هئارا 

.دیئامن لصاح  سامت  یمالغ  سدنهم  یاقآ  هرامش 04531458100  اب  مالقا  صوصخ  رد  ینف  لاوس  هنوگ  ره  تهج 

5618181476 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  هاگدورف  نامداد  دیهش  هارگرزب   14 رتمولیک لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31458408-045  ، 31458000-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31455000-045 :: 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

هئارا5813274 یاهدک  ناریا  تسویپ  تساوخرد  حرش  قبط   FIRE ALARM CONTROL PANEL
درادن تقباطم  هدش  تساوخرد  یاه  متیآ  اب  هدوب و  هباشم  افرص  هدش 

هحفص 11) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1616   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح مالعا   مالعا دربراک   دربراک یرزیل   یرزیل هلول   هلول ودود   هدنکم   هدنکم یناشن   یناشن شتآ   شتآ روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 2828

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امرفراک رظان و  تارظن  تسویپ و  لیاف  ینف  تاصخشم  قبط  ریالم   PC زکرم رد  یطابترا  تامدخ  ماجنا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022001353 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تسویپ  نکسا و  ، اضما ، رهم ، لیمکت هدوزفا  شزرا  هبساحم  نودب  تمیق  مالعا  لودج  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش تسویپ  لبق  لصف  هدوزفا  شزرا  همانراهظا  میلست  مرف  هدوزفا و  شزرا  تیوضع  یهاوگ  - 2

ددرگ یم  یفرعم  یعامتجا  نیمات  هب  باسحاصافم  ذخا  تهج  هدوب و  یتامدخ  تیلاعف  نیا  - 3

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

38271110-081  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

امرفراک امرفراک وو   رظان   رظان تارظن   تارظن وو   تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف ینف   ینف تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ریالم   ریالم   PCPC  زکرم زکرم ردرد   یطابترا   یطابترا تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2929
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نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 - دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا   - تسویپ تسیل  تاصخشم  قبط   - رصع یلو  نادیم  هبعش  زاین  دروم  هکبش  تاموزلم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 - دشابیم هباشم  دک  ناریا 

1101004961000033 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  یزکرم  هقطنم  رد  نکسم  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   CAT6 لدم  m 1 لوط  LSZH راددلیش یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همه  . دنکیمن تخادرپ  اه  هنومن  دات  مدع  تروص  رد  یغلبم  چیه  کناب  دشابیم -  هدننک  نمات  هدهع  هب  تسویپ  لیاف  قبط  اه  هنومن  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . تسین لوبق  لباق  سنزگن  دنارگل و  دنرب   . دشاب  lszh دیاب لباک  دروک و  چپ  دشاب -  قیرح  دض  دنرب و  کی  زا  دیاب  الاک 

1581746111 یتسپ :  دک  نکسم ،  کناب  نامتخاس  کالپ 212 یسوساج  هنال  یوربور  یناقلاط  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88381743-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88381756-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا ناریا  - - دشابیم دشابیم هدنشورف   هدنشورف هدهع   هدهع هبهب   الاک   الاک لاسرا   لاسرا  - - تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط  - - رصع رصع یلو   یلو نادیم   نادیم هبعش   هبعش زاین   زاین دروم   دروم هکبش   هکبش تاموزلم   تاموزلم ناونع : : ناونع
 - - دشابیم دشابیم هباشم   هباشم دکدک  

3030
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یرون ربیف  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  تسویپ  تساوخرد  لیاف 

1101030092000693 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 50 لدم  m 1 لوط  SC/PC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/21 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طقف.دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  رب  هطوحم  یاه  نامتخاس  یراک  هدنک   ) لماش یزادنا  هار  بصن و  لقنو  لمح  هنیزه.دشابیم  ههام  هس  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هدنشخرد 09916079893 یاقا  سامت : هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش 

7591994759 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  سیدرپ  بنج  لیلجرتکد  نابایخ   - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220165-074  ، 33223208-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221965-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشاب .دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد لیاف   لیاف .یرون   .یرون ربیف   ربیف لباک   لباک ناونع : : ناونع 3131

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Cisco sfp 10g sr لوژام HPE562SFP و  یپ چا  رورس  هکبش  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003012000123 زاین :  هرامش 

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
زادرپرهم باتفآ  هدننک  هضرع  عجرم  یزلام  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   MSA2300I لدم  GB\s 4 لاقتنا تعرس  رورس  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

هنایار زادرپ  زارف  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SFP-10G-SR لدم هنایار   DSP لوژام الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا هدننک  نیمات  ابش  باسح  هرامش  یداصتقا و  دک  هئارا  - 2 .دوش هجوت  زاین  یلک  حرش  هب  افطل  دشاب  یم  هباشم  یباختنا  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک ههام  کی  رثکادح  روتکاف  باسح  هیوست  - 4( هس یفنم  هقبط  رد  عقاو  رابنا  ولج   ) نامزاس لحم  رد  لیوحت  - 3 .تسا

1416753941 یتسپ :  دک  کالپ 17 ،  قشمد - نابایخ  یبونج -  نیطسلف  زرواشک - راولب  رصعیلو - نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84491205-021  ، 88804379-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88893852-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

Cisco sfp 10g s rCisco sfp 10g s r  لوژام لوژام وو     HPE562SFPHPE562SFP یپیپ چاچا   رورس   رورس هکبش   هکبش تراک   تراک ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5813008 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش قباطم  یطاقسا  یاهیرتاب  یروآ  عمج  تشر و  زکرم  رد   UPS RIELLO یارب  100AH-12V یاه یرتاب  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاررقم  طباوض و 

1101001022001354 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

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

هرامش 013- اب  ینف  دراوم  اب  هطبار  رد  دیناوتیم  زاین  تروص  رد  تسا و  هدش  جرد  تسویپ  یاهلیاف  رد  ینف  یمومع و  طباوض  طیارش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  یلخاد 24   32132594 هرامش 013 - اب  یمومع  دراوم  اب  هطبار  رد  یلخاد 20 و   32132594

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

33132594-013  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

طباوض طباوض حرش   حرش قباطم   قباطم یطاقسا   یطاقسا یاهیرتاب   یاهیرتاب یروآ   یروآ عمج   عمج وو   تشر   تشر زکرم   زکرم ردرد     UPS RIELLOUPS RIELLO یارب   یارب   100100 AH- 12VAH- 12V  یاه یاه یرتاب   یرتاب بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تاررقم   تاررقم وو  

3333
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5813387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هئارا هک  تاصخشم  قبط  ناتسلگ  تخاسریز  یبیکرت ) لباک 48  یلا 8- رتمولیک 6  ) دورهاش  - ناگرگ یرون  ربیف  ریسم  یزاس  هنیهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تخادرپ شیپ  مدع.تسیمازلا  تمیقداهنشیپ  گرب 

1101001022001358 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع رتم و  1 دادعت : 

1401/10/04 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

فرظ حرط  رظان  ییاهن  دات  زا  سپ  کرادم و  دانسا و  هئارا  نامز  زادشابیم  هدننک  نیمات  اب  لیوحت  , لمح  , هیهت هنیزه  ینوناق و  تاروسک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپردیح یاقآ  سامت 09112700985 و 32247372-4 017  هرامش  .تفرگ  دهاوخ  تروص  تخادرپ  زور  رثکادح 45 

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

32247373-017  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف ریسم   ریسم یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب ناونع : : ناونع 3434

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5813444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمئاق قمروس ، قطانم  میسیب  هکبش  حالصا  نورزاک و  هقطنم  رد  لاتیجید  میسیب  هکبش  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001046000474 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هزاس نوماه  یزلف  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  تعنص  باکت  ششوپ  یتراجت  مان   MNU 30M لدم  m 30 عافترا میسیب  یتارباخم  لکد  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/12/27 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یبارهم 07132142883 مناخ  تارباخم  گنیچاپسید و  یرجم  ینف  سانشراک  نایمیحر 07132142688 -  تجح  تاکرادت  سانشراک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  راکنامیپ  اب  اصافم  ذخا  دادرارق و  تروصب  راک 

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

32142685-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمئاق یمئاق قمروس ، ، قمروس قطانم   قطانم میسیب   میسیب هکبش   هکبش حالصا   حالصا وو   نورزاک   نورزاک هقطنم   هقطنم ردرد   لاتیجید   لاتیجید میسیب   میسیب هکبش   هکبش یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: 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 16 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5813561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیسح 33145841- فسوی  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  دشابیم ) هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ تاصخشم  حرش  هب   Nport دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
024

1101001313000183 زاین :  هرامش 
ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تاطابترا تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MOXA هدنزاس عجرم   Nport 5130A لدم یتعنص  تنرتا  هب  لایرس  لدبم  الاک :  مان 
هناماس نیرب  نامرآ 

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

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نکسا ارنآ  اددجم  ( ریداقم لودج   ) یتسویپ لیاف  لیمکتو  دولناد  زا  سپ  تسیابیم  هدنشورفو  دریگیم  ماجنا  یدقن  تروصبروکذم  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ربارب  هناماسرد  هدش  هئارا  تمیقاب  دیاب  تسویپ  لیاف  لک  تمیق  تسا  یهیدب  یمازلا )  .) دیامن یراذگراب  هناماسردو 

4513733685 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  - تارادا عمتجم  زا  رتالاب  - گنزاواگ هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33145339-024  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتعنص یتعنص تنرتا   تنرتا هبهب   لایرس   لایرس لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 3636

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52454625 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/08/06هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/08/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/08/06عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5813585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه ک چئوسو  لانگیس  یاه  هدنهد  لاقتناواهزاسراکشآ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اهاه چئوسو   چئوسو لانگیس   لانگیس یاه   یاه هدنهد   هدنهد لاقتناواهزاسراکشآ   لاقتناواهزاسراکشآ ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5813598 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/10/01 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رابخا گنز  نفلت و  لانیمرت  راد و  میس  نفلت  یکیتسالپ و  تکوس  ناونع : 

14012549 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/25 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

رابخا رابخا گنز   گنز وو   نفلت   نفلت لانیمرت   لانیمرت وو   راد   راد میس   میس نفلت   نفلت وو   یکیتسالپ   یکیتسالپ تکوس   تکوس ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناجنز هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5813612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

...و لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003798000224 زاین :  هرامش 

ناجنز هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
روپ یلیلخ  سدنهم  یاقا  سامت 09126415843  هرامش  یتسویپ .  تساوخ  رد  قبط  ...و  لوژام  - 

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

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

اب الاک  ناجنز  هاگشناد  هطوبرم  سانشراک  یوس  زا  دیئات  مدع  تروص  رد  روتکاف  هارمه  هب  ناجنز  هاگشناد  رد  لیوحت  .دوش  لاسرا  تساوخ  رد  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخ  هداد  تدوع  هدنشورف  هنیزه 

4537138791 یتسپ :  دک  ناجنز ،  هاگشناد  هاگشناد -  راولب  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33052356-024  ، 33052309-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32283252-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 14 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5813616 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 .. دروک و چپ  چیئوس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201060003000137 زاین :  هرامش 

زیربت یمالسا  رنه  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
تسویپ حرش  هب  - 

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

1401/07/30 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامن لصاح  سامت  هرامش 09141053787  هب  یهاش  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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

...و ...و لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 3939

دروک دروک چپچپ   وو   چیئوس   چیئوس 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم5812204 هحفص 44)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاصخشم5812368 قبط  ینابیتشپ  یربا و  تینما  ( CDN) لوتحم عیزوت  هکبش  سیورس  تامدخ 
هدش هئارا  ینف 

هحفص 6) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

دیئات5813238 دروم  نیزگیاج  یالاک   SIEMENS PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER
درادن تقباطم  هدش  تساوخرد  متیآ  اب  هدوب و  هباشم  افرص  هدش  هئارا  دک  ناریا  دشاب  یمن 

هحفص 11) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

گنیچاپسید5813589 یلخاد و  یاهنایار  هکبش  هعسوت  هحفص 6)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نادابآ 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   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812205 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمیتناس  8 تماخض رتم  1/5 ضرع ، رتم 52 لوط : داعبا هب  تلافسآ  حلاصم  اب  ریگتعرس  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییزج هس  دیفس  گنر  اب  یزیمآ  گنر 

1101094840000145 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  نادابا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یرهش تاسیسات  یاههژورپ  تخاس  سیورس :  مان 
عبرمرتم 62 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
نادابآ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دورد ساپس.دامرف و  هعلاطم  ار  تسویپ  یاهلیاف  تاعالطا  تمیق  تبث  زا  لبق  افطل  یمارگ  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6316856591 یتسپ :  دک  نادابآ ،  یرادرهش  یرادرهش  نابایخ  نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53225231-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53231282-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییزج ییزج هسهس   دیفس   دیفس گنر   گنر اباب   یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر رتمیتناس   رتمیتناس 88 تماخض تماخض رتم   رتم 1/51/5 ضرع ضرع ،، رتم رتم 5252 لوط لوط :: داعبا داعبا هبهب   تلافسآ   تلافسآ حلاصم   حلاصم اباب   ریگتعرس   ریگتعرس یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4141

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

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

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

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

5812242 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قباطم  زاین  دروم  مالقا  تاصخشم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004916000044 زاین :  هرامش 

سابعردنب یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0412002202   50x35 cm داعبا  cm 3 عافترا یا  هداج  ریگ  تعرس  الاک :  مان 

ددع 2032 دادعت : 
1401/08/08 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7917873139 یتسپ :  دک  ناگزمره ،  یرادرهش  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223533-076  ، 32223022-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223022-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآرهم یللملا  نیب  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5812353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  پچ  دناب 29  یاهغارچ  بصن  تهج  یزاس  ریز  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001493000246 زاین :  هرامش 

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

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

راک مامتا  زا  سپ  تخادرپ  هدازیلع .  تاعالطا 09128612088 م  بسک  تهج  سامت  تعاس 10 . نامز 7/30  تسیمازلا  دیدزاب  دابارهم .  ارجا  لحم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روپژد 02161023162 دیرخ  سانشراک  دراد )  تسویپ   ) یراک زور  زا 25  سپ  ینف و  رظان  دیئات 

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

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

44668010-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هداج   هداج ریگ   ریگ تعرس   تعرس ناونع : : ناونع 4242

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط پچپچ   دناب  2929   دناب یاهغارچ   یاهغارچ بصن   بصن تهج   تهج یزاس   یزاس ریز   ریز یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس   :: 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 17 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812942 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رواپ راد -  گنیچئوس  هیذغت  عبنم  ددع -  دادعت 104  - LED ددع -  درز 10  لوژام  ددع  زمرق 23  لوژام  ددع  زبس 23  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زنلود تلو   110 ژاتلو 275 - هزاب  دصرد -  روتکف 9 /

1101094756000044 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یاه  یرادرهش  یرایمه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

روشک نارادهار  ینواعت  یا  هناخ  هس   LED ییامنهار غارچ  الاک :  مان 
هاگتسد 56 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158714111 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  یاهیرادرهش  یرایمه  نامزاس  ریدغ -  یرادا  هعومجم  نمهب -  خ 22  ناهفصا -  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32673075-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32672400-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5813367 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادهار ناگوان  بایدر  یاههاگتسد  یرادهگن  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000207 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یایا هناخ   هناخ هسهس     LEDLED  ییامنهار ییامنهار غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 4444

یرادهار یرادهار ناگوان   ناگوان بایدر   بایدر یاههاگتسد   یاههاگتسد یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسدرک ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5813430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتخاس  شیپ  یعبرم  ینتب  سکاب  بصن  لمح و  هیهت ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط 

ناویرم تلو  ولیک  تسپ 63  طسوتم  راشف  یجورخ  یاه  ردیف  حالصا  تهج 
1101007017000183 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناتسدرک نتب  ایاپ  هدننک  هضرع  عجرم  یزاس  لپ  دربراک   2/5x2/5 m زیاس ینتب  هنهد  سکاب  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتخاس  شیپ  یعبرم  ینتب  سکاب  بصن  لمح و  هیهت ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تاصخشم  قبط 

ناویرم تلو  ولیک  تسپ 63  طسوتم  راشف  یجورخ  یاه  ردیف  حالصا  تهج 
ناویرم ناتسرهشایفارغج  هزوح  لیوحت  لحم 

6616734463 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یرادا - تیاس  - نازابناج راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33283601-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33281701-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتخاس هتخاس شیپ   شیپ یعبرم   یعبرم ینتب   ینتب سکاب   سکاب بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت ،  ،  هیهت ناونع : : ناونع 4646

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5813608 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یزجس ) ناهفصا نان -  روحم  ( WIM) تکرح نیح  نیزوت  متسیسس  ینابیتشپ  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005140000205 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 

دحاو 1 دادعت : 
1401/08/28 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم همیمض  دادرارق  دقع  هب  مزلم  ودیامن  یراذگراب  نکسا و  اضما و  ورهم  تمیق ،) مالعتسا  مرف  ) لیمکت زا  سپ  ار  تسویپ  دانسا  هیلک  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دادرارق  غالبا  تادهعت و  ماجنا  همانتنامض  هئارا  زا  سپ  زاین  خیرات  رابتعا و  صیصخت  زا  سپ  دادرارق  غلبم  تخادرپ 

8176633751 یتسپ :  دک  دور ،  هدنیاز  لانیمرت  دیحو و  لپ  نیب  ناخ -  کچوک  ازریم  راولب  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35059-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37753578-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

روحم روحم ( ( WIMWIM)) تکرح تکرح نیح   نیح نیزوت   نیزوت متسیسس   متسیسس ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن 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 :

زا 84 ھحفص 38 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2qv7948pn9krr?user=37505&ntc=5813608
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5813608?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/104
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناسارخ نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یلامش

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

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

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

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

5812162 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  تاموتا  برد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004543000429 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  پآ  لور  لدم   3x3 m زیاس یموینیمولآ  یا  هرکرک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف / اب  لاسرا  هنیزه  دشاب  اراد  یرورض  مزال و  یاهرادناتسا  هیلک  هدش / هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  تسویپ /  تسیل  قبط  بصن  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لصاح  سامت  یروصنمافص 09153725046  سدنهم  اب  رتشیب  تاعالطا  دشابیم / الاک  لیوخت  زا  سپ  هامکی  تخادرپ 

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

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

7223509-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تاموتا   تاموتا برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ مالعتسا  هگرب  رد  جردنم  بعش  دادعت  تاصخشم و  قبط  بختنم  بعش  تهج  یقرب  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005540000029 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
لامش ریوصت  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MASTER لدم  1x1 m داعبا هزیناولاگ  سنج  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا .  هدش  رکذ  مالعتسا  هگرب  رد  رظن  دروم  تاصخشم  هدش و  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمن هداد  رثا  بیترت  تکرش  نآ  تمیق  داهنشیپ  هب  یرازگراب ، مدع  تروص  رد  دنیامن .  یرازگراب  هناماس  رد  لیمکت و  ار  مالعتسا  هگرب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  - 2

 . دوش

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

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

33336896-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یتسویپ یتسویپ مالعتسا   مالعتسا هگرب   هگرب ردرد   جردنم   جردنم بعش   بعش دادعت   دادعت وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط بختنم   بختنم بعش   بعش تهج   تهج یقرب   یقرب یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت تساوخرد  قبط  یر  سکیا  هاگتسد  کی  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001338000183 زاین :  هرامش 

نارهت نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زینودشاب یمتا  یژرنا  نامزاس  زا  تامدخ  هناورپ  یاراد  یتسیاب  تامدخ  هدنهد  هئارا  تکرش.تسویپ  لیاف  قبط  یر  سکیا  هاگتسد  کی  ریمعت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا ههام  تخادرپ 3   . دیامن یتناراگ  هام  ار 6  هدش  هئارا  تامدخ  هیلک 

 : یتسپ دک  نارهت ،  نهآ  هار  لک  هرادا  نامتخاس  یشزرو  نیمز  بنج  یقرش  شوش  نابایخ  یادتبا  نهآ  هار  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1189615581

55124314-021  ، 55122300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55124604-021 :: 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

یریر سکیا   سکیا هاگتسد   هاگتسد کیکی   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 5050

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

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

زا 84 ھحفص 41 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vsmcp34nnkdhq?user=37505&ntc=5812328
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5812328?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دهشم یسودرف  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812567 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقرب تیلباق  اب  روتوم  نودب  بصن -  هنیزه  اب  هارمه  رد 210  رد 120 و140 داعبا 120 هب  تیروکس  یتسد  ییوشک  برد  ددع  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدنیآ رد  ندش 

1101091579000323 زاین :  هرامش 
دهشم یسودرف  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

برد هدننک  هضرع  عجرم   LABEL یتراجت مان   EVOLUS 90 لدم  100x220 cm داعبا یا  هشیش  سنج  ناملآ  رکناد  روتوم  اب  لبال  ییوشک  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
کف نمیا  نازاس 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 09151114335 هرامش  هدنشورف -  اب  بصن  هنیزه  هدنشورف -  هدهعرب  عوجرم  ای  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

38806050-051  ، 38802000-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38802000-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تیروکس تیروکس یتسد   یتسد ییوشک   ییوشک برد   برد ددع   ددع ودود   ناونع : : ناونع 5151

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812836 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هگرب رد  جردنم  تاصخشم  قبط  رتشوش ) لوفزد ، سیو ، زاوها ، بختنم ( بعش  تهج  یقرب  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ مالعتسا 

1101005540000030 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

لامش ریوصت  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MASTER لدم  1x1 m داعبا هزیناولاگ  سنج  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسا .  هدش  رکذ  مالعتسا  هگرب  رد  رظن  دروم  تاصخشم  هدش و  هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  ناریا  زا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمن هداد  رثا  بیترت  تکرش  نآ  تمیق  داهنشیپ  هب  یرازگراب  مدع  تروص  رد  .دنیامن  یرازگراب  هناماس  رد  لیمکت و  ار  مالعتسا  هگرب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  -2

 . دوش

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

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

33336896-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

هگرب هگرب ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط رتشوش ) ) رتشوش لوفزد ، ، لوفزد سیو ، ، سیو زاوها ، ، زاوها بختنم ( ( بختنم بعش   بعش تهج   تهج یقرب   یقرب یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یتسویپ یتسویپ مالعتسا   مالعتسا

5252

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5813207 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- نودیص هوکنایم - هیدیما - تفن  ناهبهب - ظفاح  ناجیدن -  ) بختنم بعشد  تهج  یقرب  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ مالعتسا  هگرب  قبط  کلمغاب ) زمرهمار - یراجاغآ -

1101005540000032 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

لامش ریوصت  اتلد  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   MASTER لدم  1x1 m داعبا هزیناولاگ  سنج  یقرب  هرکرک  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

تسا .  هدش  رکذ  مالعتسا  هگرب  رد  رظن  دروم  تاصخشم  هدش ، هدافتسا  هباشم  یالاک  دک  ناریا  زا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یمن هداد  رثا  بیترت  تکرش  نآ  تمیق  داهنشیپ  هب  یرازگراب  مدع  تروص  رد  دنیامن ، یرازگراب  هناماس  رد  لیمکت و  ار  مالعتسا  هگرب  تسیاب  یم  ناگدننک  تکرش  - 2

 . دوش

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

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

33336896-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

-- یراجاغآ یراجاغآ نودیص - - نودیص هوکنایم - - هوکنایم هیدیما - - هیدیما تفن   تفن ناهبهب - - ناهبهب ظفاح   ظفاح ناجیدن - - ناجیدن  ) ) بختنم بختنم بعشد   بعشد تهج   تهج یقرب   یقرب یایا   هرکرک   هرکرک برد   برد بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یتسویپ یتسویپ مالعتسا   مالعتسا هگرب   هگرب قبط   قبط کلمغاب ) ) کلمغاب زمرهمار - - زمرهمار
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ناتسرل ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5812171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ دادرارق  قبط  درجورب  دابآ و  مرخ  یزکرم  بعش  تاناما  قودنص  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001199000015 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هبعش 2 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد دابآ  مرخ  درجورب و  دحاو  ود  تهج  ار  لک  تمیق  انمض  دامرف  تسویپ  جرد و  ار  اهتمیق  افطل  تسویپ  لیاف  رد  دوجوم  یاهمرف  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف دیق  هناماس 

.تسیرورض سامت  نفلت  مالعا 

6816938443 یتسپ :  دک  کناب ،  راهچ  هر -)  ) ینیمخ ماما  نابایخ  دابآ -  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334116-066  ، 33302062-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33302063-066 :: 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

ناتسرل ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ .تسویپ دادرارق   دادرارق قبط   قبط درجورب   درجورب وو   دابآ   دابآ مرخ   مرخ یزکرم   یزکرم بعش   بعش تاناما   تاناما قودنص   قودنص هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5454

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5555
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هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003591000032 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
داباهم راک  نفلت  لتدرک  هدننک  هضرع  عجرم   TOSHIBA یتراجت مان   WD لدم  TB 4 تیفرظ هنایار  کسید  دراه  الاک :  مان 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

رازفا طابترا  سراپ  هدنزاس  عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   IP2-P6233W-S لدم ماد  دیپسا  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
رازفا طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدنزاس  عجرم  سراح  یتراجت  مان  نتراک   HO-RAIL لدم هتسب  رادم  نیبرود  رواک  الاک :  مان 

نتراک 2 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

رازفا طابترا  سراپ  هدنزاس  عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  سراح  یتراجت  مان   IPC-E2F2D-I30 لدم  DOME هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 160 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
رازفا طابترا  سراپ  هدنزاس  عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  سراح  یتراجت  مان   IPC-E1F4W-I50 لدم تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

سراپ هدنزاس  عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  سراح  یتراجت  مان   NVR-E20-2A لدم  TB 20 تیفرظ هلاناک  هکبش 20  تحت  زاس  هریخذ  الاک :  مان 
رازفا طابترا 

هاگتسد 11 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

طابترا سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدنزاس  عجرم  سراح  یتراجت  مان   V 240-100 ژاتلو  kW 20 ناوت  PSE-60 لدم  POE هیذغت عبنم  الاک :  مان 
رازفا

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

رازفا طابترا  سراپ  هدنزاس  عجرم  رازفا  طابترا  سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  سراح  یتراجت  مان   IPC-E2F5D-I30 لدم  DOME هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 16 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لک هرادا  لحم  رد  لیوحت  ههام  یتناراگ 36  تامدخ و  اب  دک  ناریا  دنرب و  نامه  طقف  زاین  دروم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یناشن ،  شتآ  هاگتسیا  بنج  ناوریشونا  یرتم - نابایخ 20  اروش -  نابایخ  دابآ -  مرخ  ناتسرل -  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6816695346

39220082-066  ، 33326286-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33326281-066 :: 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
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جوسای ع )  ) داجس ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5812243 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیاغل 1402/08/01 لاسکی 1401/08/01  تدمب  طبترم  تازیهجت  هیلکو  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یرادهگن  سیورس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 ... UPSیزکرم و رورس  کی  فلتخم  یاهلدم  نیبرودددع   64 دادعت

1101030092000694 زاین :  هرامش 
جوسای ع   داجس   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 132  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
ددع 64 دادعت : 

1401/08/15 زاین :  خیرات 
جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تلود هناماس  قیرط  زا  کرادم  ددرگ و  هعلاطم  تسویپ  لیاف  دوش  یراذگراب  تساوخرد  هگرب  رد  تمیق.ددرگیم  دقعنم  دادرارق  مالعتسا  هدنرباب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نایشعرم یاقا   09172016787 سامت : هرامش.ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.دشابیمداتدروم  طبترم  یاهتکرش  طقف.ددرگ  تسویپ 

7591994759 یتسپ :  دک  یهاگشناد ،  سیدرپ  بنج  لیلجرتکد  نابایخ   - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33220165-074  ، 33223208-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33221965-074 :: 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

1402/08/0 11402/08/0 1 تیاغل   تیاغل   140 1/08/0 1140 1/08/0 1 لاسکی   لاسکی تدمب   تدمب طبترم   طبترم تازیهجت   تازیهجت هیلکو   هیلکو هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس ناونع : : ناونع
 ...  ... UPSUPS وو یزکرم   یزکرم رورس   رورس کیکی   فلتخم   فلتخم یاهلدم   یاهلدم نیبرودددع   نیبرودددع   6464 دادعت دادعت
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ریالم یضرغ  رتکد  ناتسرامیب   :: 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 13 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812260 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  گرب  قبط 2  سناژروا  هژورپ  تاموزلم / هتسب و  رادم  نیبرود  ملق  دیرخ 14  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دادرارق  بلاق  رد  قوف  دحاو  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و 

1101050160000166 زاین :  هرامش 
ریالم یضرغ  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نوتیارب  یتراجت  مان   UVC78B33 لدم تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اب متسیس  بصن  الاک و  لاسرا  هنیزه  .دامن  یرازگاب  لیمکت و  دادرارق  سیون  شیپ  لماک و  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف 

6571864885 یتسپ :  دک  یضرغ ،  رتکد  ناتسرامیب  توبن  راولب  ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33346660-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33346660-081 :: 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

متسیس متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد گرب   گرب   22 قبط   قبط سناژروا   سناژروا هژورپ   هژورپ تاموزلم / / تاموزلم وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ملق   ملق   1414 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق بلاق   بلاق ردرد   قوف   قوف دحاو   دحاو هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

5757

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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ناتسلگ یرادناتسا   :: 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 13 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812406 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارش  تسیل و  قبط  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  تاقلعتم  ،NVR و  هتسبرادم نیبرود  هاگتسد   82 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000283000043 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

یچاخ هرق  هداز  رکش  یلع  هدننک  هضرع  عجرم  دنلیات  هدنزاس  روشک   JVC یتراجت مان   VR-509E لدم هتسبرادم  نیبرود   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادناتسا رد  الاک  لماک  لیوحت  ات  اه  هنیزه  هیلک.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ.دشاب  تسویپ  تاصخشم  طیارش و  قبط  الاک  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادناتسا دات  بصن و  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هجو  تخادرپ  هوحن.تسا  هدننک  نیمات  هدهع  رب 

4918936971 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  کی  هرامش  نامتخاس  یرادا ، تیاس  جیسب ، نادیم  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32480100-017  ، 32433001-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480101-017 :: 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

ناجنز یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5813083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینیدباع نسح  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  تسویپ  طیارش  حرش  هب  یکینورتکلا  تظافح  یاهمتسیس  یرادهگنو  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
024-33145428

1101001313000182 زاین :  هرامش 
ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

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

لودج  ) یتسویپ لیاف  لیمکتو  دولناد  زا  سپ  تسیابیمراکنامیپ  دریگیم  ماجنا  دادرارقدقع  قیرطزاو  هدوب  یراکنامیپ  تروصبروکذم  تمدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ربارب  هناماسرد  هدش  هئارا  تمیقاب  دیاب  تسویپ  لیاف  لک  تمیق  تسا  یهیدب  یمازلا )  .) دیامن یراذگراب  هناماسردو  نکسا  ارنآ  اددجم  ( ریداقم

4513733685 یتسپ :  دک  ناجنز ،  یا  هقطنم  قرب  تکرش  - تارادا عمتجم  زا  رتالاب  - گنزاواگ هداج  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33145339-024  ، 33145900-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33145852-024 :: 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

یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   تاقلعتم   تاقلعتم وو     NVRNVR ،، هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   8282 ناونع : : ناونع 5858

یکینورتکلا یکینورتکلا تظافح   تظافح یاهمتسیس   یاهمتسیس یرادهگنو   یرادهگنو سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( دالیم ناتسرامیب  )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5813240 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 30  تسویپ  سکع  قبط  نیبرود  روتپادآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897001789 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   D-01 لدم هتسب  رادم  نیبرود  روتپادآ  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  یزکرم  هاگشیامزآ   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5813275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع ددع   3030 دادعت   دادعت تسویپ   تسویپ سکع   سکع قبط   قبط نیبرود   نیبرود روتپادآ   روتپادآ ناونع : : ناونع 6060

 ( ( هکبش هکبش لباک   لباک شخپ -  -  شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد لباک -  -  لباک تکوس   تکوس کسید -  -  کسید دراه   دراه هتسبرادم ( ( هتسبرادم نیبرود   نیبرود یازجا   یازجا دیرخ   دیرخ مالعتسا   مالعتسا ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هتسبرادم نیبرود  یازجا  دیرخ  مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091897000037 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یزکرم  هاگشیامزآ  هدننک :  رازگرب 
اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CF294E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

هدیدارت دیشمج  هدننک  هضرع  عجرم   HIK VISION یتراجت مان   DS-7216LI لدم هلاناک  عون 16   DVR شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
رازفا هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   INFILINK یتراجت مان   IP-SERJ45 لدم  RJ45 لباک تکوس  الاک :  مان 

ددع 35 دادعت : 
1401/08/10 زاین :  خیرات 

ناشوک رتسگ  ادن  هدننک  هضرع  عجرم   WD یتراجت مان   WDBUPB0060JSL لدم  TB 6 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
هکبش نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   D-LINK هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D-LINK یتراجت مان   DGS1016D لدم تروپ  هکبش 16  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ناتسزوخ
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  نارامیس  یتراجت  مان   SM-IPIRS-4MP/MS لدم بش  رد  دید   Mp 4 دنمشوه  mm 3/6 تباث زنل  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نارامیس
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/10 زاین :  خیرات 
طابترا ربیف  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم   m 305 هرقرق  mm^2 0/258 عطقم حطس  یسم  یداه  سنج   PFC- CAT6-UTP-PVC-indoor هکبش لباک  الاک :  مان 

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

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهالاک یعقاو  تسیل  تسه  هباشم  اهالاک  رد  دک  ناریا  دش  دهاوخ  هداد  تدوع  الاک  دات  مدع  تروص  رد  تسا  هدنشورف  هدهع  هب  یربراب  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  رد 

6931978411 یتسپ :  دک  یزکرم ،  هاگشیامزآ  یلامش  یدعس  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33338320-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33338320-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هیمورا نادنز   :: 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 16 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5813401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.یتسویپ لیاف  قباطم  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

1101000385000102 زاین :  هرامش 
هیمورا نادنز  هدننک :  رازگرب 

ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   VC-700R لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یط مزلتسم  دزمراک  تدوع  لاطبا و  زاین  ، هدننک نیمات  طسوت  زور  ات 15 الاک  لاسرا  مدع  تروص  رد.دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هطوبرم  هزوح  زوجم  نتشاد  روتکاف و  شیپ  یراذگراب.دوب  دهاوخ  رابتعا  نیمات  لحارم  یط  زا  دعب  تخادرپ.دشاب  یم  یرادا  لحارم 

5735161141 یتسپ :  دک  هیمورا ،  یزکرم  نادنز  ایرد  هداج  رتمولیک 5 هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32352131-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32350500-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5813469 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رتویپماک  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000706 زاین :  هرامش 
ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم   BOSCH یتراجت مان   LTC 8501/60 لدم  LTC 8500 یتظافح یاهنیبرود  لرتنک  متسیس  دربراک  هیذغت  عبنم  یزکرم و  هدنزادرپ  تراک  الاک :  مان 
طابترا زادنا  مشچ  هدننک 

ددع 40 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تساوخرد رد  هدش  جرد  ربتعم  یتناراگ  اب  هزور  تخادرپ 45  دشابیم  هدنشورف  هدهعب  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623375-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا .یتسویپ   .یتسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6262

یتظافح یتظافح یاهنیبرود   یاهنیبرود لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس دربراک   دربراک هیذغت   هیذغت عبنم   عبنم وو   یزکرم   یزکرم هدنزادرپ   هدنزادرپ تراک   تراک ناونع : : ناونع 6363

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 " ) " ) 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

هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5813568 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یرادهگن  ریمعت و  هموزر  یاراد  زاریش و  رهشرد  تکرش  یزکرمرتفد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب  یم  یمازلا  دانسا  یرازگراب  لیمکت و 

تسویپ لیافرد  زاین  دروم  دراوم  دانسا و 
1101030342000041 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هبعش 238 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7134846968 یتسپ :  دک  هپس ،  کناب  بعش  تیریدم  نامتخاس  یهیقف  دیهش  ناتسرامیب  بنج  دنز  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36286530-071  ، 32301530-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32304861-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بالضاف5813571 هکبش  یرادرب  هرهب  رادم  رد  ( CCTV) یرتم وئدیو  یبوریال و  وشتسش و  هحفص 11)تایلمع  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5813594CCTV یرتموئدیو یبوریال و  وشتسش و  هحفص 11)تایلمع  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) dvrdvr  " " 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

یزادنا5812406 هار  بصن و  هارمه  هب  تاقلعتم  ،NVR و  هتسبرادم نیبرود  هاگتسد  هحفص 44)82  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

طبض و5813275 هاگتسد  لباک -  تکوس  کسید -  دراه  هتسبرادم ( نیبرود  یازجا  دیرخ  مالعتسا 
 ( هکبش لباک  شخپ - 

هحفص 44) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یتینما یتینما یاهمتسیس   یاهمتسیس یتامدخ   یتامدخ یاهتیلاعف   یاهتیلاعف ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم5812204 هحفص 44)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزادنا5812406 هار  بصن و  هارمه  هب  تاقلعتم  ،NVR و  هتسبرادم نیبرود  هاگتسد  هحفص 44)82  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) wimwim  " " 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

روحم5813608 ( WIM) تکرح نیح  نیزوت  متسیسس  ینابیتشپ  هحفص 34)یرادهگن و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   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

دک5812951 ناریا   ) یتسد رزیرکید  رزیرکنیا و  تنیوپ  لاک  قیرح -  مالعا  یرارطضا  دیلک  ددع  دیرخ 4 
( دشاب یم  هباشم 

هحفص 17) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هئارا5813274 یاهدک  ناریا  تسویپ  تساوخرد  حرش  قبط   FIRE ALARM CONTROL PANEL
درادن تقباطم  هدش  تساوخرد  یاه  متیآ  اب  هدوب و  هباشم  افرص  هدش 

هحفص 11) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح5813355 مالعا  متسیس  هلعش  هحفص 17)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5813509 مالعا  دربراک  یرزیل  هلول  ود  هدنکم  یناشن  شتآ  هحفص 17)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   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

قیرح5812258 افطا  متسیس  یزادنا  ار  بصن و  هحفص 17)داجیا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دک5812951 ناریا   ) یتسد رزیرکید  رزیرکنیا و  تنیوپ  لاک  قیرح -  مالعا  یرارطضا  دیلک  ددع  دیرخ 4 
( دشاب یم  هباشم 

هحفص 17) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ینف5812996 تاصخشم  قبط  .نادهاز  شناد  هبعش  تاناما  قودنص  قیرح  ءافطا  متسیس  یارجا 
.اه تسویپ  رد  هدش  یراذگراب 

هحفص 17) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هئارا5813274 یاهدک  ناریا  تسویپ  تساوخرد  حرش  قبط   FIRE ALARM CONTROL PANEL
درادن تقباطم  هدش  تساوخرد  یاه  متیآ  اب  هدوب و  هباشم  افرص  هدش 

هحفص 11) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

قیرح5813355 مالعا  متسیس  هلعش  هحفص 17)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نامتخاس5813452 یزاس  نمیا  قیرح و  ءافطا  متسیس  هحفص 17)لیمکت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5813509 مالعا  دربراک  یرزیل  هلول  ود  هدنکم  یناشن  شتآ  هحفص 17)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکینورتکلا5813083 تظافح  یاهمتسیس  یرادهگنو  هحفص 44)سیورس  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   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

زاگ5812252 روتکتد   CH4 هحفص 17)روسنس قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5813355 مالعا  متسیس  هلعش  هحفص 17)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5813509 مالعا  دربراک  یرزیل  هلول  ود  هدنکم  یناشن  شتآ  هحفص 17)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یهاگشناد داهج   :: 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 12 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یساکع نبرود  رتکسا -  رگپاچ -  هنایار -  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090565000006 زاین :  هرامش 

یهاگشناد داهج  هدننک :  رازگرب 
هنایمرواخ ماقرا  بساحم  هدننک  هضرع  عجرم   MDC75C لدم یزیمور  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 6 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

یهلا نیع  نسح  هدننک  هضرع  عجرم  نناک  یتراجت  مان   EOS 5D لدم یلاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
جرب زربلا  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  نوسپا  یتراجت  مان   EB-S6 لدم روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   ADATA TECHNOLOGY Co.LTD هدنزاس عجرم   ADATA یتراجت مان   SSD لدم  GB 240 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
رهشمرخ تراجت  لالب  یناگرزاب  یدیلوت 

ددع 2 دادعت : 
1401/08/03 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 : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
یرادا یاهنیشام  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CANON هدنزاس عجرم   CANON یتراجت مان   CANON-6030 لدم هراک  کت  رگپاچ  الاک :  مان 

سونبآ کینورتکلا  رازبا 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
یسابع ناما  هدننک  هضرع  عجرم  مانتیو  هدنزاس  روشک   SAMSUNG هدنزاس عجرم  گنوسماس  یتراجت  مان   t585 لدم  in 10/1 تلبت یبیج  رتویپماک  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

یاه نیشام  عیانص  هدنزاس  عجرم  ناریا  یرادا  یاه  نیشام  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   LG یتراجت مان   22MK400H لدم  in 22 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
ناریا هدنزاس  روشک  ناریا  یرادا 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

سوط تاکسا  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   M26A لدم یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یم  تخادرپ  الاک  لیوحت  زا  سپ  یدفن  تروصب  لایر  نویلیم  غلبم 700،0000،000  تخادرپ  هوحن  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  رد  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخ  تخادرپ  هام  رد 6  هلحرم  6 یط یقبام 

4144784448 یتسپ :  دک  نالیگ ،  یهاگشناد  داهج  یزکرم  رتفد  - تلم نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

یساکع یساکع نبرود   نبرود رتکسا -  -  رتکسا رگپاچ -  -  رگپاچ هنایار -  -  هنایار دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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33332563-013  ، 33332564-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33362026-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  یتعنص  یاهکرهش  تکرش   :: 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 15 -  ات   - 1401/08/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5813309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یتسویپ تساوخرد  تاصخشم و  قبط   ) تاقلعتم هارمه  هب  یرادربملیف  یساکع و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001526000075 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نناک  IXUS لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یراذگ  راب  هناماس  رد  هیهت و  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هیمورا ،  ییاذغ  عیانص  کینورتکلا و  یروانف  کرهش  ریس - هوک  هداج  نویوق - لپ  هیمورا - هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5713197141

32770395-044  ، 33489606-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33489609-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یتسویپ یتسویپ تساوخرد   تساوخرد وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط  ) ) تاقلعتم تاقلعتم هارمه   هارمه هبهب   یرادربملیف   یرادربملیف وو   یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زربلا ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5813403 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  تسویپ -  تاصخشم  ساسا  رب  سناکرف  یتلوم  سا  یپ  یچ  یرادرب و  هشقن  نیبرود  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا

1101005258000156 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یمالسا  بالقنا  نکسم  داینب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نیچ هدنزاس  روشک  نیبرود  دارآ  هدننک  هضرع  عجرم   HI-TARGET یتراجت مان   IRTK4 لدم سناکرف  یتلوم  یرادرب  هشقن  سا  یپ  یج  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3149778841 یتسپ :  دک  گنهرف ،  نابایخ  - نواعت راولب  - یناقلاط نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32547533-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32548077-026 :: 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

قبط5812171 درجورب  دابآ و  مرخ  یزکرم  بعش  تاناما  قودنص  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هیهت و 
.تسویپ دادرارق 

هحفص 44) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5812204 هحفص 44)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاسکی5812243 تدمب  طبترم  تازیهجت  هیلکو  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یرادهگن  سیورس و 
یزکرم رورس  کی  فلتخم  یاهلدم  نیبرودددع   64 دادعت تیاغل 1402/08/01   1401/08/01

 ... UPSو

هحفص 44) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تساوخرد5812260 گرب  قبط 2  سناژروا  هژورپ  تاموزلم / هتسب و  رادم  نیبرود  ملق  دیرخ 14 
تسویپ دادرارق  بلاق  رد  قوف  دحاو  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تسویپ 

هحفص 44) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یساکع5812343 نبرود  رتکسا -  رگپاچ -  هنایار -  هحفص 6)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

سناکرف سناکرف یتلوم   یتلوم ساسا   یپیپ   یچیچ   وو   یرادرب   یرادرب هشقن   هشقن نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6767
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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

یزادنا5812406 هار  بصن و  هارمه  هب  تاقلعتم  ،NVR و  هتسبرادم نیبرود  هاگتسد  هحفص 44)82  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ددع5813240 دادعت 30  تسویپ  سکع  قبط  نیبرود  هحفص 44)روتپادآ  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

طبض و5813275 هاگتسد  لباک -  تکوس  کسید -  دراه  هتسبرادم ( نیبرود  یازجا  دیرخ  مالعتسا 
 ( هکبش لباک  شخپ - 

هحفص 44) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5813309( یتسویپ تساوخرد  تاصخشم و  قبط   ) تاقلعتم هارمه  هب  یرادربملیف  یساکع و  هحفص 6)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

دشاب5813401 یم  هباشم  دک  ناریا  .یتسویپ  لیاف  قباطم  هتسب  رادم  هحفص 44)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

سناکرف5813403 یتلوم  سا  یپ  یچ  یرادرب و  هشقن  نیبرود  هحفص 6)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

یتظافح5813469 یاهنیبرود  لرتنک  متسیس  دربراک  هیذغت  عبنم  یزکرم و  هدنزادرپ  هحفص 44)تراک  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5812253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دیدرگ  لاعفدک  ناریا  کی  طقف  مالقادایزدادعت  هب  هجوتاب.دشاب  یم  هباشمدک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دینک هعجارم  تسویپ  تسیل  هب  افطل.دشاب 

1101091319000095 زاین :  هرامش 
نارهت رهش  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  یزاس  هریخذ  هرادا  هدننک :  رازگرب 

میالم هدنیوش  داوم  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  لوا   Lit 4 ینلیتا یلپ  یرطب  یگنرف  توت  هحیار  اب  ییوشفرظ  عیام  الاک :  مان 
یرطب 360 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیئامرف لصاح  سامت  09122091534 اب لاوس  تروصرد.دوش  یراذگ  تمیقدنرب  تساوخرد  عون  اب  امتح  اه  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1813766413 یتسپ :  دک  کی ،  هقطنم ی  یناگرزاب  هلغ و  تکرش  نارهت  یولیس  یزاستیچ  هارراهچ  ییاجردیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55062044-021  ، 55060243-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55302502-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییوشفرظ ییوشفرظ عیام   عیام ناونع : : ناونع 6868
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812297 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دحاو یبناج  تازیهجت  زکرم و  زا  زیرگ  روسرپمک  هاگتسد  هتعاس 6  یساسا 25000  ریمعت  ماجنا  تهج  ینف  تامدخ  تفایرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوجوم دانسا  کرادم و  قبط  یزاس ...  هریخذ  قیرزت 

1101092134000663 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

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

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

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

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسبرادم5812204 هحفص 44)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ییوشفرظ5812253 هحفص 59)عیام  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

زا5812297 زیرگ  روسرپمک  هاگتسد  هتعاس 6  یساسا 25000  ریمعت  ماجنا  تهج  ینف  تامدخ  تفایرد 
.دوجوم دانسا  کرادم و  قبط  یزاس ...  هریخذ  قیرزت  دحاو  یبناج  تازیهجت  زکرم و 

هحفص 59) زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

قیرزت قیرزت دحاو   دحاو یبناج   یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   زکرم   زکرم زازا   زیرگ   زیرگ روسرپمک   روسرپمک هاگتسد   هاگتسد   66 هتعاس   هتعاس   2500025000 یساسا   یساسا ریمعت   ریمعت ماجنا   ماجنا تهج   تهج ینف   ینف تامدخ   تامدخ تفایرد   تفایرد ناونع : : ناونع
.دوجوم .دوجوم دانسا   دانسا وو   کرادم   کرادم قبط   قبط یزاس ...  ...  یزاس هریخذ   هریخذ

6969
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ناریا قرب  تیریدم  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812210 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم هباشم  هدش  باختنا  دک  ناریا   ) تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قفو  یتیابارت  رورس 1.2  لانرتنیا  دراه  ددع   24 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001070000298 زاین :  هرامش 

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا بان  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   EMC یتراجت مان   D3-2S10-1800 لدم  TB 1/8 تیفرظ لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ایرآ
ددع 24 دادعت : 

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

.دنشاب یتناراگ  یاراد  ون و  دیاب  اهدراه   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1996836111 یتسپ :  دک  یمسای ،  دیشر  نابایخ  دامادریم -  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85162391-021  ، 85160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85169-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دشابیم دشابیم هباشم   هباشم هدش   هدش باختنا   باختنا دکدک   ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ لیاف   لیاف ردرد   جردنم   جردنم تاصخشم   تاصخشم قفو   قفو یتیابارت   یتیابارت   1 .21 .2 رورس   رورس لانرتنیا   لانرتنیا دراه   دراه ددع   ددع   2424 ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبونج ناسارخ  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812264 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تاصخشم  اب  رورس  کسید  دراه  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دش دهاوخ  هبساحم  دیرخ  تردق  ظفح  یمالسا  هنازخ  دانسا  تروص  هب  صیصخت  تروص  رد  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  دقن  تروص  هب  تخادرپ 

1101003756000045 زاین :  هرامش 
یبونج ناسارخ  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یزلام هدنزاس  روشک  سیمر  زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   R0Q47A لدم  TB 1/92 تیفرظ  INTERNAL کسید دراه  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شریذپ تروصنیا  ریغ  رد  .ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  تسویپ  هب  ءاضما  رهم و  زا  سپ  هظحالم و  تسویپ  دیرخ  طیارش  مالعتسا و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یمن  وردقم  تمیق  داهنشیپ 

9719873336 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  داهج  نامزاس  یدابع  یادهش  راولب  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32213502-056  ، 32227103-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220028-056 :: 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

ناریا5812210  ) تسویپ لیاف  رد  جردنم  تاصخشم  قفو  یتیابارت  رورس 1.2  لانرتنیا  دراه  ددع   24
( دشابیم هباشم  هدش  باختنا  دک 

هحفص 60) رورس  ( رورس

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

لاسکی5812243 تدمب  طبترم  تازیهجت  هیلکو  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یرادهگن  سیورس و 
یزکرم رورس  کی  فلتخم  یاهلدم  نیبرودددع   64 دادعت تیاغل 1402/08/01   1401/08/01

 ... UPSو

هحفص 44) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5812264، دوش هتفرگ  رظن  رد  دقن  تروص  هب  تخادرپ  تسویپ  تاصخشم  اب  رورس  کسید  دراه  دیرخ 
.دش دهاوخ  هبساحم  دیرخ  تردق  ظفح  یمالسا  هنازخ  دانسا  تروص  هب  صیصخت  تروص  رد 

هحفص 60) رورس  ( رورس

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

5812354Cisco sfp 10g sr لوژام HPE562SFP و  یپ چا  رورس  هکبش  هحفص 22)تراک  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

دانسا دانسا تروص   تروص هبهب   صیصخت   صیصخت تروص   تروص ردرد   دوش ، ، دوش هتفرگ   هتفرگ رظن   رظن ردرد   دقن   دقن تروص   تروص هبهب   تخادرپ   تخادرپ تسویپ   تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   رورس   رورس کسید   کسید دراه   دراه دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دش .دش دهاوخ   دهاوخ هبساحم   هبساحم دیرخ   دیرخ تردق   تردق ظفح   ظفح یمالسا   یمالسا هنازخ   هنازخ
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یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812237 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مهورتم 6.0255.110 رتم  یتناس  لوط 17.8  رتم  یلیم  رتم 12   PH دورتکلا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مهورتم 6.0255.120 رتم  یتناس  لوط 31  رتم  یلیم  رتم 12   PH دورتکلا

1101090260000510 زاین :  هرامش 
یمیشورتپ یروانف  شهوژپ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدنزاس روشک  لدم 60431100  بط  دمرس  هدننک  هضرع  عجرم   METROHM یتراجت مان  یهاگشیامزآ  روتارتیت  هاگتسد  دربراک   PH لماک روسنس  الاک :  مان 
سیئوس

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

بط دمرس  هدننک  هضرع  عجرم   METROHM یتراجت مان  لدم 60255110   LL Profitrode عون  pH یریگ هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

دشابیم یمازلا  لاسکی  تدم  هب  لقادح  یتناراگ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435884711 یتسپ :  دک  کالپ 27 ،  ورس - نابایخ  یبونج - یزاریش  نابایخ  اردصالم - نابایخ  کنو - نادیم  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44787507-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44787518-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم یتناس   یتناس   3131 لوط   لوط رتم   رتم یلیم   یلیم   1212 رتم   رتم   PHPH  دورتکلا دورتکلا   6 .0255.1 106 .0255.1 10 مهورتم   مهورتم رتم   رتم یتناس   یتناس   17.817.8 لوط   لوط رتم   رتم یلیم   یلیم   1212 رتم   رتم   PHPH  دورتکلا دورتکلا ناونع : : ناونع
6.0255.1206 .0255.120 مهورتم   مهورتم
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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   - 1401/08/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5813528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ سکع  قبط  هیوهت  ارپا  رلیچ  یکیرتکلا  درب  هباشم  دک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094897001788 زاین :  هرامش 

نارهت تمالس  دالیم  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  هسسوم  هدننک :  رازگرب 
ایلیا تراجت  دیحوت  هدننک  هضرع  عجرم   GAMC30S لدم رلیچ  روسنس  یکینورتکلا و  درب  هعومجم  الاک :  مان 

تس 2 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

88621141-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

رتم5812237  PH دورتکلا مهورتم 6.0255.110  رتم  یتناس  لوط 17.8  رتم  یلیم  رتم 12   PH دورتکلا
مهورتم 6.0255.120 رتم  یتناس  لوط 31  رتم  یلیم   12

هحفص 62) روسنس  ( روسنس

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

زاگ5812252 روتکتد   CH4 هحفص 17)روسنس قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

رلیچ5813528 روسنس  یکینورتکلا و  درب  هحفص 62)هعومجم  روسنس  ( روسنس

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

رلیچ رلیچ روسنس   روسنس وو   یکینورتکلا   یکینورتکلا درب   درب هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 7373
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812167 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تاصخشم   ALCO PS1 چیئوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631003509 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دار نیشرپ  یللملا  نیب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   PRESSURE SWITCH یتراجت مان   PS لدم لاتیجید  راشف  چوس  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32943736-071  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط تاصخشم   تاصخشم   ALCO PS1ALCO PS1 چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 7474
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دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا ، تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  لوژام  چیئوس و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092992000065 زاین :  هرامش 

دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا   تنواعم  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 6108 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-455886 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/04 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخ یراک  زور  هاگشناد 30  دیئاتو  لیوحت  زا  سپ  روتکاف  هجو  دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  یتناراگو  لمح  هنیزهو  هدوب  هباشم  دک  ناریا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دوجوم  یتسویپ  کرادم  رد  تساوخ  رد  تاصخشم  - 2 دوب

5331817634 یتسپ :  دک  دنهس ،  یتعنص  هاگشناد  دنهس -  دیدج  رهش  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458216-041  ، 33458247-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443860-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رسمار یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5813020 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط لوژام   لوژام وو   چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7575

AA  2020 لسوتف   لسوتف یروتاینیم - - یروتاینیم زویف   زویف دیلک   دیلک یسم - - یسم قرب   قرب میس   میس فورپرتاو - - فورپرتاو نتب   نتب بسچ   بسچ ناونع : : ناونع 7676

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  جرد  تسویپ  لیاف  رد  تایئزج  دشاب  یم  هباشم  هدش  باختنا  یاهالاک  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  مالعتسا  هگرب  ساسارب  تمیق  مالعتسا 

1101091006000031 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  رسمار  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناتسلگ ماب  تعنص  یتبوطر  قیاع  هدننک  هضرع  عجرم  ینامرآ  هزاس  یمیش  یتراجت  مان   kg 4 یکیتسالپ نلاگ   RADKAN CA-110 فورپرتاو نتب  بسچ  الاک :  مان 
ناتسلگ ماب  تعنص  یتبوطر  قیاع  هدنزاس  عجرم 

نلاگ 20 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

رهبا لباک  میس و  تکرش  زا   mm^2 2/5 عطقم حطس   V 450-750 ژاتلو ناشفا  یسم 2/5  قرب  میس  الاک :  مان 
فالک 8000 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
لضف عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  کیرتکلا  ناریا  یتراجت  مان  یددع  ییاوقم 10  هبعج   V 220 ژاتلو  A 16 نایرج تدش  تانبرک  یلپ  سنج  قرب 2008  زیرپ  الاک :  مان 

کیرتکلا
هبعج 17 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان  لدم 25400   A 25 نایرج تدش  زاف  کت  یروتاینیم  زویف  دیلک  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

دعر داپ  هدننک  هضرع  عجرم   A 32 نایرج تدش  راکدوخ  مزیناکم  یروتاینیم  زویف  دیلک  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
عجرم  SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   MTN2000-4044 لدم  A 16 نایرج تدش  راکوت  تیعضو  کدوک  ظفاحم  اب  یلومعم  عون  قرب  زیرپ  الاک :  مان 

ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع 
ددع 17 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
دنیآرف جومآ  هدننک  هضرع  عجرم  دنیآرف  جومآ  یتراجت  مان   APREM لدم یلیر  ییولبات  قرب  ظفاحم  الاک :  مان 

هاگتسد 15 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

کینورتکلا مهش  هدننک  هضرع  عجرم   LITONE ELECTRONICS هدنزاس عجرم   EE16V ینف هسانش  رواپ  گنیچیئوس  روتامروفسنارت  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/08/07 زاین :  خیرات 
نایچلاش نژیب  هدننک  هضرع  عجرم  نایچلاش  نژیب  هدنزاس  عجرم  ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   KPH120 لدم  A 20 لسوتف الاک :  مان 

هاگتسد 17 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  نیمز  ناریا  یتراجت  مان   g 320 رادقم یلور  ینوفلس 10  هتسب  یدنب  هتسب  عون   17x900 mm زیاس  IZ-ELECTAPE لدم قرب  بسچ  راون  الاک :  مان 
ایروپ تراجت  ناراب  هدننک 

لور 400 دادعت : 
1401/08/07 زاین :  خیرات 

رسمار رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  تایئزج  دشاب  یم  هباشم  هدش  باختنا  یاهالاک  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  جرد 

تسویپ لیاف  مالعتسا  هگرب  ساسارب  تمیق  مالعتسا  ددرگ  یم  لاطباروتکاف  شیپ  جرد  مدع  تروص  رد 

4691849516 یتسپ :  دک  رسمار ،  یرادرهش  یرهطم - دیهش  نابایخ  رسمار - رسمار ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55258496-011  ، 55256173-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55256176-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ناتسا  یرتسگداد   :: 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 15 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5813075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

الاک و حرش  قباطم   DWA - 121 لدم  usb سلریاو تراک  لدم HDMI و VGA و  کنیل  ید  تروپ  ود   KVM چیئوس دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گنوآ ههام  یتناراگ 36  اب  اهالاک  هیلک  دکناریا 

1101000240000083 زاین :  هرامش 
نالیگ ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

روشک  D-LINK یتراجت مان   DKVM-210H-DS .2-PORT KVM SWITCH WITH HDMI AND USBPORTS لدم تروپ  ود   KVM چیئوس الاک :  مان 
گنوآ تاعالطا  یروآ  نف  تاطابترا و  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس 

ددع 7 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

یزیا یرتویپماک  تامدخ  هدننک  هضرع  عجرم   D-Link هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   D-Link یتراجت مان   DWA-121 لدم هنایار  هکبش  تراک  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/08/02 زاین :  خیرات 
هنایار مامتها  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  کنیل  ید  یتراجت  مان  لدم 222  تروپ  هکبش 2   KVM چیئوس الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/08/02 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یراذگراب  روتکاف  شیپ  تسا  نالیگ  ناتسا  یرتسگداد   2 هرامش نامتخاس  تشر  لیوحت  لحم  هدوب  هدننک  نیمات  هدهعرب  لمح  هنیزه  هنوگره   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب دکناریا  قباطم  اهالاک  دشاب  گنوآ  ههام  یتناراگ 36  یاراد  مالقا  هیلک  دشابیم  لیوحت  زا  سپ  هامکی  یدقن  هیوست 

4187785684 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  لک  یرتسگداد  - سردم راولب  - تشر تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33834701-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33851633-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هنایار هنایار هکبش   هکبش تراک   تراک -- تروپ تروپ ودود     KVMKVM  چیئوس چیئوس ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5813434 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روپمب قرب  دیلوت  هاگورین  تهج  نآ  هب  طوبرم  یرس  چیئوس و  تیمیل  ددع  دیرخ 15  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001545000074 زاین :  هرامش 

نادهاز قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایناریا تراجت  نسحم  هدننک  هضرع  عجرم   SCHWAN یتراجت مان   ME لدم یکیرتکلا  یکیناکم و  چیئوس  تیمیل  الاک :  مان 

ددع 15 دادعت : 
1401/08/15 زاین :  خیرات 

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

مرف ءاضما  رهم و  زا  سپ  دیق و  اهب  مالعتسا  مرف  رد  ینف  تاصخشم  مالعتسا و  طیارش  هب  هجوت  اب  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دیاب  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیامن یراذگراب  هناماس  رد  مالعتسا  طیارش  شخب  رد  تساوخرد  دروم  کرادم  هارمه  هب  روکذم 

 : یتسپ دک  نادهاز ،  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب  برد  یوربور  مظعاربمایپ  راولب  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816816441

33291123-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33291129-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5812167 لیاف  قبط  تاصخشم   ALCO PS1 هحفص 64)چیئوس چیئوس  ( چیئوس

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

یتسویپ5812847 تاصخشم  قبط  لوژام  چیئوس و  هحفص 64)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

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

5813020A 20 لسوتف یروتاینیم - زویف  دیلک  یسم - قرب  میس  فورپرتاو - نتب  هحفص 64)بسچ  چیئوس  ( چیئوس

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

هنایار5813075 هکبش  تراک  - تروپ ود   KVM هحفص 64)چیئوس چیئوس  ( چیئوس

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

طبض و5813275 هاگتسد  لباک -  تکوس  کسید -  دراه  هتسبرادم ( نیبرود  یازجا  دیرخ  مالعتسا 
 ( هکبش لباک  شخپ - 

هحفص 44) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

نآ5813434 هب  طوبرم  یرس  چیئوس و  تیمیل  ددع  هحفص 64)دیرخ 15  چیئوس  ( چیئوس

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

دروک5813616 چپ  هحفص 22)چیئوس و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

نآنآ هبهب   طوبرم   طوبرم یرس   یرس وو   چیئوس   چیئوس تیمیل   تیمیل ددع   ددع   1515 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 7878

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

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

زا 84 ھحفص 70 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mfh7w23zv3lhr?user=37505&ntc=5813434
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5813434?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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

تسویپ5812167 لیاف  قبط  تاصخشم   ALCO PS1 هحفص 64)چیئوس چیئوس  ( چیئوس
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نارهت یناشاک  هلا  تیآ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812466 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هقبط  3 یلارت نک  لالخو  روش  خیس  ینیمز  بیسو  لیتسا  ادغ  لمح  یلارت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101006012000214 زاین :  هرامش 

نارهت یناشاک  هلا  تیا  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
ارآ خبطم  یاه  هناخزپشآ  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  ارآ  خبطم  یتراجت  مان  لدم 409  ددع  تیفرظ 1200  اب  یوش  خیس  هاگتسد  الاک :  مان 

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

یتعنص هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ایسآ  خبطم  لیتسا  تازیهجت  یتعنص  هدنزاس  عجرم   TF لدم اذغ  ورس  لیتسا  مامت  فورظ  لمح  یلارت  الاک :  مان 
ایسآ خبطم  لیتسا  تازیهجت 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/08/05 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   FAMA INDUSTRIE SRL هدنزاس عجرم  اماف  یتراجت  مان   fama-200 لدم یتعنص  یکیرتکلا  نک  لالخ  هاگتسد  الاک :  مان 
لیتسا زاگ  نایت  هدننک 

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

هیتآ لیتسا  ناحارط  هدننک  هضرع  عجرم  هیتآ  لیتسا  ناحارط  هدنزاس  عجرم   TSD-61 لدم یتعنص  ینیمز  بیس  نک  تسوپ  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/05 زاین :  خیرات 
نارهت توص  رذآ  هدننک  هضرع  عجرم   TRL2 لدم لیتسا  سنج  اذغ  ورس  فورظ  لمح  هقبط  یلارت 2  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نفلن 51036218 یقیدص  مناخ  هیذغت  دحاواب  یگنهامه  هام  هیوست 3  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1834893113 یتسپ :  دک  یناشاک ،  هللا  تیآ  ناتسرامیب  مود  هکلف  ییارخب  هنازخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51036296-021  ، 55048832-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55077007-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: 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

هقبط5812466  3 یلارت نک  لالخو  روش  خیس  ینیمز  بیسو  لیتسا  ادغ  لمح  هحفص 71)یلارت  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هقبط هقبط   33 یلارت یلارت نکنک   لالخو   لالخو روش   روش خیس   خیس ینیمز   ینیمز بیسو   بیسو لیتسا   لیتسا ادغ   ادغ لمح   لمح یلارت   یلارت ناونع : : ناونع 7979
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دیهش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یتشهب

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812234 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هاگتسد کی  ) یناریا دنرب  چنیا  نویزیولت 42 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد راهچ   24f390fh یکشم ورک  روتینام 24 

1101090345000124 زاین :  هرامش 
یتشهب دیهش  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

ریمض رهطم  هدننک  هضرع  عجرم   SLD-42B لدم  LED 42 نویزیولت  HIPS باق الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  هاگشناد ،  داتس  - یناقلاط ناتسرامیب  بنج  - یبارعا دیهش  -خ  وجشناد راولب  - کجنلو - نارمچدیهش هارگرزب  - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1983963113

22439802-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2352320-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگتسد هاگتسد راهچ   راهچ   2424f390fhf390fh یکشم   یکشم ورک   ورک روتینام  2424   روتینام هاگتسد ) ) هاگتسد کیکی   )) یناریا یناریا دنرب   دنرب چنیا   چنیا 4242 نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 8080
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812290 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تیشاتید  تاصخشم و  قبط  چنیا  یشزومآ 65  یسمل  دنمشوه  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000449 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تسویپ تیشاتید  تاصخشم و  قبط  چنیا  یشزومآ 65  یسمل  دنمشوه  روتینام  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  4 دادعت : 

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

تسویپ تیشاتید  تاصخشم و  قبط  چنیا  یشزومآ 65  یسمل  دنمشوه  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37285044-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5812651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

153018 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
master tech چنیا روتینام 24  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/07/27 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تیشاتید   تیشاتید وو   تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط چنیا   چنیا   6565 یشزومآ   یشزومآ یسمل   یسمل دنمشوه   دنمشوه روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 8181

master techmaster tech چنیا   چنیا روتینام  2424   روتینام ناونع : : ناونع 8282
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یر قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812842 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

+ G روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
GDM-245 LN- 24 INCH لدم
1101095264000073 زاین :  هرامش 
یر قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

روپ یلو  رغصا  هدننک  هضرع  عجرم  سالپ  یج  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   GDM-245 GN لدم  in 24 زیاس  LED روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  تسویپ  تمیق  مالعتسا  گرب  یراذگراب  ءاضما و  رهم  لیمکت و  دشاب  یم  هباشم  دکناریا  هکنیا  هب  هجوت  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  نفلت 09228046799  هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج 

1813139993 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  راولب  یاهتنا   - رهش رقاب  مق - میدق  هداج  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55223187-021  ، 55221460-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221484-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسلگ ناتسا  هر ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک   :: 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 15 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Gdm-245ln چنیا سالپ 24  یج  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004167000005 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  هر   ینیمخ   ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناریدلگ عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   G+ plus یتراجت مان   GDM-245JN لدم  in 24 زیاس  LED عون روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 13 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

ناگرگ رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

Gdm-245ln چنیا سالپ 24  یج  روتینام   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناتسلگ ،  ناتسا  هر )  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  یرادناتسا ، یرادا  تیاس  جیسب ، نادیم  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3715549189

32436739-017  ، 32436730-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32436714-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

GDM-245 LN-  24 INCHGDM-245 LN-  24 INCH  لدم لدم + + GG روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 8383

Gdm-245lnGdm-245ln چنیا چنیا سالپ  2424   سالپ یجیج   روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 8484

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/27تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5813048 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RO ناربمم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
...و هطوبرم  تاقلعتم  بصن  اب  هارمه  ریز  تاصخشم  اب   pc کیگالاتید -  رنکسا  ناوخدکراب  گیگ -  pc - 4 مر چنیا  - گنوسماس 24ا  روتینام  - 

1101093631003501 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یکنوهام یدمحمریم  اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم  یپ  چا  یتراجت  مان   m506dn لدم یرزیل  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دشاب تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  دیاب  ینف  تاصخشم  تسا ،  هباشم  دکناریا   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم الاک  لیوحت  زا  سپ  هام  ود  لقادح  یلایر و  تروصب  هیوست  -

ددرگ تسویپ  یلام  ینف و  داهنشبپ  افطل  -

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32241995-031  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادبنگود همیکح  یب  یب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5813065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنکسا رنکسا ناوخدکراب   ناوخدکراب روتینام -  -  روتینام کیفارگ   - - کیفارگ یرزیل - - یرزیل رگپاچ   رگپاچ ناونع : : ناونع 8585

یرتمیسکا یرتمیسکا سلاپ   سلاپ پورپ   پورپ ناونع : : ناونع 8686

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسویپ  تسیل  قبط  یرتمیسکا  سلاپ  پورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
(- imed  ) یکشزپ تازیهجت  لک  هرادا  دات  دروم  - ههام 4 تخادرپ هباشم - دکناریا 

1101030090000328 زاین :  هرامش 
نادبنگود همیکح س   یب  یب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رتسگ ناگزاس  هدننک  هضرع  عجرم   MINDRAY یتراجت مان  یددع  رتسیلب 1  دک 90442-30-0011  یکشزپ  بورپ  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
نامرد ناینب  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   NUOVA هدنزاس عجرم   S-F1016N لدم یکشزپ  رتم  یسکا  سلاپ  بورپ  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

اردص رتسگ  بط  هدننک  هضرع  عجرم   MED-LINK یتراجت مان   S0076D-L لدم نوخ  نژیسکا  شجنس  رتمیسکا  سلاپ  بورپ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
سای ناراب  ابیز  هدننک  هضرع  عجرم   NONIN یتراجت مان  رتم  یسکا  سلاپ  هاگتسد  لدم 9590  یتشگنا  بورپ  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

SHENZHEN MED-LINK هدنزاس عجرم   S0010F-S لدم یتایح  مئالع  گنیروتینام  دربراک   cm 95 زیاس  SPO2 لافطا ینوکیلس  بورپ  الاک :  مان 
تداعس هار  ناگدنیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ELECTRONICS TECH CO.LTD

ددع 6 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

ابص هدننک  هضرع  عجرم   MAICUFF یتراجت مان  ناریااص  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد  دربراک   Abadis-Sairan لدم  Dolphin لاسگرزب یتشگنا  بورپ  الاک :  مان 
m 3 لوط  XUZHOU MAICUFF TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  نایناریا  زیهجت 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   MAICUFF یتراجت مان  رتسگ  ناگزاس  رتمیسکا  سلاپ  هاگتسد  دربراک   SAZGAN GOSTAR لدم هجرد  لاسگرزب 40  یتشگنا  بورپ  الاک :  مان 
m 3 لوط  XUZHOU MAICUFF TECHNOLOGY هدنزاس عجرم  نایناریا  زیهجت  ابص  هدننک 

ددع 6 دادعت : 
1401/08/01 زاین :  خیرات 

نادبنگود رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 09394420093 یبالگ مناخ  یدمحا 09177423533 و  ناحبس  سدنهم  : یکشزپ تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ددرگ ماجنا  مزال  یگنهامه  مادقا  هنوگ  ره  زا  لبق  )

دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  لمح  هنیزه 
تسا یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  جرد 

09175183734: زادرپراک دنوار  سدنهم 

7581359561 یتسپ :  دک  یمالسا ،  دازآ  هاگشناد  بنج  - تفن کرهش  - ناراسچگ نادبنگود ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32337110-074  ، 32337160-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32337160-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005489000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/08/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5813173 :: هرازه هرازه :: 1401/08/14دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام  هاگتسد  سیک و 110  هاگتسد  دیرخ 112  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نالیگ  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

رتویپماک یرازفا  تخس  تازیهجت  ناگدننک  نیمات  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   1,900,000,000 نیمضت :  غلبم 

زا تیلاعفزوجم  یاراد  هکزاجم  یرابتعاو  یلام  تاسسوم  یوسزا  هرداص  یاه  همانتنامضای  روشک و  یمسر  یاهکنابزا  یکنابربتعم  همانتنامض  نیمضت :  تاحیضوت 
نیمات نامرد  تیریدم  مان  هب  تشر  یزکرم  هبعش  هافر  کناب  دزن  باسح 1111185281  هرامش  هب  یدقن  زیراو  ای  دنشاب و  ناریا  یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب  یوس 

نالیگ  ناتسا  یعامتجا 
14:30 تعاس : 1401/11/13 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناشن شتا  نابایخ  گنهرف  نادیم   ، 4193744758 یتسپ :  دک  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزاسوراد  کینیلک   :: 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 14 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5813286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تس تسا  هدش  لاسرا  تسویپ  هب  رظن  دم  تساوخرد.دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  گولاتاک و  هئارا.دشاب  یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سوام دروب و  یک  روتینام و  اب  رتویپماک  لماک 

1101092822000009 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزاسوراد  کینیلک  هدننک :  رازگرب 

هنایمرواخ ماقرا  بساحم  هدننک  هضرع  عجرم   Green GP380 A-EU لدم یزیمور  لماک  هنایار  سیک  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/08/01 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5165683186 یتسپ :  دک  مهن ،  ناگرهم  هچوک  بنج  تسیز -  طیحم  هرادا  یوربور  یدازآ -  نابایخ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33376632-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33359551-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام هاگتسد   هاگتسد   1 101 10 وو   سیک   سیک هاگتسد   هاگتسد   1 121 12 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8787

سوام سوام وو   دروب   دروب یکیک   وو   روتینام   روتینام اباب   رتویپماک   رتویپماک لماک   لماک تستس   ناونع : : ناونع 8888

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5813373 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا روتینام 22  هاگتسد   50 دادعت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005555000022 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس یتراجت  مان   22P500 لدم  in 22 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ  لیاف  تاصخشم  قبط  چنیا  روتینام 22  هاگتسد  دادعت 50 

تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا 

1651999943 یتسپ :  دک  ناجرم پ293 ،  جرب  بنج  قرش  لانیمرت  یوربور  دنوامد  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71392136-021  ، 71392100-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77291608-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چنیا چنیا   2222 روتینام   روتینام هاگتسد   هاگتسد   5050 دادعت دادعت ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هوکبیش هقطنم  شرورپ  شزومآ و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5813533 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چنیا  19 گنوسماس  LED روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003937000018 زاین :  هرامش 

هوکبیش هقطنم  شرورپو  شزوما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
گنوسماس  1932NW لدم  in 19 زیاس  LCD روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

اسف رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریا  اب  LED روتینام  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب FULL HD-4K

تسا هدش  مان  تبث  LCD هناماسرد LED عون ندوبن  تلع  هب 
دشاب یتنارگ  یاراد  الاک 

تسا هدنشورف  هدهعرب  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام 
رهشدهاز شرورپو  شزومآ  هرادا  رهشدهاز  هوکبیش  لیوحت  سردآو  هدنشورف  اب  لمح  هنیزه 

7467111765 یتسپ :  دک  هوکبیش ،  هقطنم  شرورپ  شزومآ و  هرادا  یرهطم ، دیهش  نابایخ  رهشدهاز ، اسف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53432507-071  ، 53432215-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53432215-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

راهچ5812234  24f390fh یکشم ورک  روتینام 24  هاگتسد ) کی  ) یناریا دنرب  چنیا  نویزیولت 42
هاگتسد

هحفص 71) روتینام  ( روتینام

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

تسویپ5812290 تیشاتید  تاصخشم و  قبط  چنیا  یشزومآ 65  یسمل  دنمشوه  هحفص 71)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

یساکع5812343 نبرود  رتکسا -  رگپاچ -  هنایار -  هحفص 6)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

5812651master tech چنیا هحفص 71)روتینام 24  روتینام  ( روتینام

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

5812842GDM-245 LN- 24 INCH لدم + G هحفص 71)روتینام روتینام  ( روتینام

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

5812858Gdm-245ln چنیا سالپ 24  یج  هحفص 71)روتینام  روتینام  ( روتینام

چنیا چنیا   1919 گنوسماس گنوسماس   LEDLED روتینام روتینام ناونع : : ناونع 9090

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

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

رنکسا5813048 ناوخدکراب  روتینام -  کیفارگ  - یرزیل - هحفص 71)رگپاچ  روتینام  ( روتینام

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

یرتمیسکا5813065 سلاپ  هحفص 71)پورپ  روتینام  ( روتینام

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

روتینام5813173 هاگتسد  سیک و 110  هاگتسد  هحفص 71)دیرخ 112  روتینام  ( روتینام

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

سوام5813286 دروب و  یک  روتینام و  اب  رتویپماک  لماک  هحفص 71)تس  روتینام  ( روتینام

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

چنیا5813373 روتینام 22  هاگتسد   50 هحفص 71)دادعت روتینام  ( روتینام

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

چنیا5813533  19 گنوسماس  LED هحفص 71)روتینام روتینام  ( روتینام

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قبط5812171 درجورب  دابآ و  مرخ  یزکرم  بعش  تاناما  قودنص  هتسبرادم  نیبرود  بصن  هیهت و 
.تسویپ دادرارق 

هحفص 44) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5812204 هحفص 44)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

لاسکی5812243 تدمب  طبترم  تازیهجت  هیلکو  هتسبرادم  نیبرود  متسیس  یرادهگن  سیورس و 
یزکرم رورس  کی  فلتخم  یاهلدم  نیبرودددع   64 دادعت تیاغل 1402/08/01   1401/08/01

 ... UPSو

هحفص 44) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یزادنا5812406 هار  بصن و  هارمه  هب  تاقلعتم  ،NVR و  هتسبرادم نیبرود  هاگتسد  هحفص 44)82  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

طبض و5813275 هاگتسد  لباک -  تکوس  کسید -  دراه  هتسبرادم ( نیبرود  یازجا  دیرخ  مالعتسا 
 ( هکبش لباک  شخپ - 

هحفص 44) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/08/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5812414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ءاهب مالعتسا  حرش  قبط  ًامازلا  یتساوخرد  یالاک  دشابیمن ،  حیحص  دک  ناریا  هجوت !!!  / هرهچ صیخشت  بایغ و  روضح و  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
!!! .دشابیم هدش  تسویپ  ینف  تاصخشم  و 

1101093377000264 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

عجرم  ZK TECO هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   ZK TECO یتراجت مان   UFACE 402 لدم تشگنا  رثا  هرهچ و  صیخشت  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
رازفا مرن  یایند  نازادرپ  هدیا  هدننک  هضرع 

هاگتسد 30 دادعت : 
1401/08/04 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت و مرتحم  هدننک ی  تکرش  طسوت  تسیابیم  ، زاگ تکرش  ینف  تاصخشم  ءاهب و  مالعتسا  مرف  دنشاب  هتشادرظن  رد  مرتحم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوشیم مالعا  دودرم  داهنشیپ  تروصنیا  ریغ  رد.ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  ددجم  هدش و  اضما  رهم و 

6163911184 یتسپ :  دک  هر ، ) ینیمخ (  ماما  ردنب  هارگرزب  یادتبا  ردنب  دیهش  نادیم  زاوها - زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34440071-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34441096-061 :: 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

رازفا5812218 مرن  هحفص 6)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هرهچ5812414 صیخشت  بایغ و  روضح و  هحفص 80)هاگتسد  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

مرن5812450 یرازفا و  تخس  تاموزلم  رگید  تاعطق و  تازیهجت ، زا  معا  الاک ، دحاو  عومجم 270  دیرخ 
IT دحاو یرازفا 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5812928 ( SLS نیالفآ (  هحفص 6)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هرهچ هرهچ صیخشت   صیخشت وو   بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 9191

هداتسیا هداتسیا یزاگ   یزاگ رلوک   رلوک -- یگناخ یگناخ لاچخی   لاچخی -- یرادا یرادا ناملبم   ناملبم تستس   -- یتیریدم یتیریدم یرادا   یرادا زیم   زیم -- هرفن هرفن کیکی   راظتنا   راظتنا یلدنص   یلدنص ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/08/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5813424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزور یلا 60  یرابتعا 45  تخادرپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یگنهامه 09128197959 

تسیمازلا روتکاف  شیپ 
1101096102000710 زاین :  هرامش 

نارهت یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناریا وکس  ردوپ  گنر  لدم ج  هرفن  کی  راظتنا  یلدنص  الاک :  مان 

تسد 7 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

یدنبارس نیسحمالغ  هدننک  هضرع  عجرم   MDF سنج سونبآ  لدم  یتیریدم  یرادا  زیم  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
نویلع یلع  دمحم  هدننک  هضرع  عجرم  رادکج  نادرگ  یتیریدم  یلدنص  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

یراختفا دمحا  هدننک  هضرع  عجرم   K200 لدم سنارفنک  یلدنص  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
کیوک یئاناد  ناریس  هدننک  هضرع  عجرم   AA لدم یبوچ  یرادا  زیم  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

عجرم ناریا  هدنزاس  روشک  جنرت  نازاس  کت  هدنزاس  عجرم  جنرت  یتراجت  مان   PT008 لدم یعونصم  مرچ  شار و  بوچ  سنج  هرفن  یرادا 6  ناملبم  تس  الاک :  مان 
جنرت نازاس  کت  هدننک  هضرع 

تس 1 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

وکین سراف  ناگنازرف  هدننک  هضرع  عجرم   BENQ یتراجت مان   MX764 روتکژورپ وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
هدازاسراپ دازرف  هدننک  هضرع  عجرم   PS59 لدم یبوچ  یلسع  زیم  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

ناگنز زارفارس  نازاس  نیتم  هدننک  هضرع  عجرم   HCR-3800 لدم یگناخ  لاچخی  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/08/03 زاین :  خیرات 
زاساوه تکرش  زا   ER لدم هداتسیا  یزاگ  رلوک  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/08/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یزود هسمل  یتیریدم  زیم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نارهت ،  یرادرهش  یرهش  داصتقا  یلام و  تنواعم  نامتخاس  تشهب -  نابایخ  یمالسا -  تدحو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1114765761

96017095-021  ، 96017056-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

96017056-021 :: 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
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یساکع5812343 نبرود  رتکسا -  رگپاچ -  هنایار -  هحفص 6)دیرخ  نیبرود  ( نیبرود

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

یزاگ5813424 رلوک  - یگناخ لاچخی  - یرادا ناملبم  تس  - یتیریدم یرادا  زیم  - هرفن کی  راظتنا  یلدنص 
هداتسیا

هحفص 81) روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

بعش5812168 دادعت  تاصخشم و  قبط  بختنم  بعش  تهج  یقرب  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و 
یتسویپ مالعتسا  هگرب  رد  جردنم 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 38) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

5812836( رتشوش لوفزد ، سیو ، زاوها ، بختنم ( بعش  تهج  یقرب  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و 
یتسویپ مالعتسا  هگرب  رد  جردنم  تاصخشم  قبط 

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 38) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

تفن5813207 ناهبهب - ظفاح  ناجیدن -  ) بختنم بعشد  تهج  یقرب  یا  هرکرک  برد  بصن  دیرخ و 
یتسویپ مالعتسا  هگرب  قبط  کلمغاب ) زمرهمار - یراجاغآ - نودیص - هوکنایم - هیدیما -

یاهمتسیس یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 38) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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