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

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 4

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

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

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

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 8  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 12

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 16

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 18  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 25

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

140 1140 1 ریت   ریت   1212 هبنشکی   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

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

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

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 1616))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((4545))

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

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

زا 48 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 39

( یهگآ دادعت 9  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 42

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) رطخ ریژآ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 46

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا هدننک  نفلت   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا هدنهد  ماغیپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 0  " ) سا ما  یب   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 0  " ) تظافح تینما و   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 36

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

( یهگآ دادعت 0  " ) یترارح نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یکیفارت نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( 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 0  " ) تعرس لرتنک  یاهنیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  یاه  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 47

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

( یهگآ دادعت 0  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 6  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 48

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم -  یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001000060000072 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5433518 :: هرازه هرازه :: 1401/05/02دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب ساسارب  یراج  لاس  رد  نایوجشناد  شزومآ  موادم و  شزومآ  هزوح  رد  هاگشناد  یارب  دیدج  یکینورتکلا  سرد  دیلوت 60 تامدخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبایشزرا  تسیل  کچ  تامدخ و 

دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشهوژپ  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
یراج لاس  رد  نایوجشناد  شزومآ  موادم و  شزومآ  هزوح  رد  هاگشناد  یارب  دیدج  یکینورتکلا  سرد  دیلوت 60 تامدخ  یراذگاو  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

یبایشزرا  تسیل  کچ  تامدخ و  هتسب  ساسارب 
11,555,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   580,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/05/27 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هاگشناد یشزومآ  تنواعم   ، 9177899191 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003051000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5433528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییویدار  تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  رازفا  مرن  هکبش و  شخب  تینما  تامدخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

هدفه یدورو  یدنق  دیهش  نابایخ  یوربور  نادنخ ، دیس  لپ  زا  رتناپ  یتعیرش ، نابایخ   ، 1631713761 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ییویدار تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  تاعالطا ، یروانف  تاطابترا و  ترازو  سیدرپ 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاگشناد هاگشناد یزاجم   یزاجم یاه   یاه سرد   سرد دیلوت   دیلوت تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 11

ییویدار ییویدار تاطابترا   تاطابترا وو   تاررقم   تاررقم میظنت   میظنت نامزاس   نامزاس رازفا   رازفا مرن   مرن وو   هکبش   هکبش شخب   شخب تینما   تینما تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 22

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

ناوخارف  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یراداهرامش تقو  نایاپ   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ارآرهش  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5433624 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میسیب 132 هکبش  یرادرب  هرهب  یربوان و  تیریدم  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

نامزاس نیا  زا  یرهش  نورد  رفاسم  لقن  لمح و  یگدنیامن  ربتعم  هناورپ  یاراد  یاه  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هناخریبد دحاو  نامزاس  لوا  هقبط  کیفارت  لقن و  لمح و  نارمع  تنواعم  نامتخاس  مالسا  نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم  دانسا  لیوحت   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

تبون هدرشف  شور  هب  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
لوا

1401/04/12 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/003 :: یهگآ یهگآ هرامش   یمومعهرامش نالعا  هحفص  رد  یهگآ  مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   7 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
ناریا داتس  هناماس 

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

5432342 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 WATER AND FOAM MONITOR دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 660.000.000  غلبم 

لایر نیمضت 13.200.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هاگشیالاپ دیرخ  هرادا  - الاک روما  نامتخاس  یاه 15 و 16  زاف  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب -  ناتسا  رازگ :  هصقانم  سردآ   :: سردآ سردآ
مشش

07731314335-4329 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IR WWW.SPGC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

132132 میسیب   میسیب هکبش   هکبش یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   یربوان   یربوان تیریدم   تیریدم یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 33

WATER AND FOAM MONITORWATER AND FOAM MONITOR دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 48 ھحفص 5 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uck2u2jqcp26r?user=37505&ntc=5433624
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5433624?code=37505
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تالف یژرنا  تسدارف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  ربتعم  ناگدننک  نیمات  ناگدنزاس  ییاسانش  یهگا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

مج ماج   :: عبنم خیراتعبنم ات  رثکادح   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5433555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ثادحا هژورپ  زاین  دروم   ( EQM032 - PDCS ناوت (  عیزوت  لرتنک  متسیس  دیرخ  تهج  طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  ییاسانش  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  سراف  جیلخ  رهم  هاگشیالاپورتپ 

(EQM032 -PDCS  ) ناوت عیزوت  لرتنک  متسیس  تهج  طیارش  دجاو  ناگدنزاس  ییاسانش 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: TenderAffairs@Fefalat.comسکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

esfahansteel.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5433742 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دود هدنکم  هب  اوه  یدورو  لزان  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5433555(EQM032 -PDCS  ) ناوت عیزوت  لرتنک  متسیس  تهج  طیارش  دجاو  ناگدنزاس  هحفص 5)ییاسانش  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( EQM032  -PDCSEQM032  -PDCS  ) ) ناوت ناوت عیزوت   عیزوت لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تهج   تهج طیارش   طیارش دجاو   دجاو ناگدنزاس   ناگدنزاس ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع 55

دود دود هدنکم   هدنکم هبهب   اوه   اوه یدورو   یدورو لزان   لزان دیرخ   دیرخ 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 48 ھحفص 6 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/gt74wul3qdtvz?user=37505&ntc=5433555
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یبونج ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091444000031 :: یهگآ یهگآ هرامش   08:00هرامش تعاس :   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5433527 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تازیهجت یتارباخم و  یاههاگتسیا  یرتویپماک و  تازیهجت  هکبش ، مزال  یاهدیدزاب  ریمعت و  تفاظن ، سیورس ، یرادهگن ، یربهار ، تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج  ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هبوصنم 
یبونج ناسارخ  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: 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

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/026 :: یهگآ یهگآ هرامش   مودهرامش تبون  جرد  زا  سپ  زور  هد  دانسا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5433604 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  یا و  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یرازگرب  تروص  هب  لیذ  طیارش  اب  ار  دوخ  زاین  دروم  مالقا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن نیمأت  داتس  هناماس  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس 

ارتت کنارتویدار  متسیس  یکدی  یاه  تراک  - 
لایر دروآرب 56.700.000.000  غلبم  - 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 2.835.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یمومع مالقا  دیرخ  هورگ  دیرخ  هرادا  یناگرزاب  تیریدم  داتس  یزکرم  نامتخاس  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب -  ناتسا   :: سردآ سردآ

2252-07731312253 :: نفلت :: WWW.SPEC.IR WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هاگشناد5433518 یزاجم  یاه  سرد  دیلوت  تامدخ  یراذگاو  یا  هلحرم  کی  یمومع  هحفص 4)هصقانم  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ییویدار5433528 تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  رازفا  مرن  هکبش و  شخب  تینما  تامدخ  هحفص 4)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

تکرش تکرش هبوصنم   هبوصنم تازیهجت   تازیهجت وو   یتارباخم   یتارباخم یاههاگتسیا   یاههاگتسیا وو   یرتویپماک   یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت هکبش ، ، هکبش یربهار ...  ...  یربهار تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 77

ارتت ارتت کنارتویدار   کنارتویدار متسیس   متسیس یکدی   یکدی یاه   یاه تراک   تراک ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 48 ھحفص 7 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/jxxnjhtvw6a5w?user=37505&ntc=5433527
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

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

میسیب 5433624132 هکبش  یرادرب  هرهب  یربوان و  تیریدم  هحفص 4)یراذگاو  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نارهت هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

36-1401/34 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم یهگاعبنم راشتنا  خیراتزا  زور  هد   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5432418 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم قیرط  زا  لیذ  حرش  هب  ار  دوخ  یکیفارت  تایلمع  دروم  تسیز و 1  طیحم  یرهش و  تامدخ  تایلمع  دروم  دراد 2  رظن  رد  هقطنم 5  یرادرهش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن ، راذگاو  یمومع 

هقطنم  حطس  یزادرپ  رون  یدنب و  نیذآ  - 
(401 501  ) سایقم کچوک  هقطنم و  حطس  یرهش  حوطس  اهامن و  یوشتسش  یزاسکاپ  یزیمآ ، گنر  - 

هقطنم حطس  وردنت و  هناماس  اه و  هنایاپ  رباعم ، یاههانپ  رس  یرادهگن  ریمعت و  هاگتسیا ، ثادحا  ییارجا  تایلمع  - 
یهگا لصا  رد  تایئزج  و 

مان هب  یناشاک  هلا  تیآ  هبعش  رهش  کناب  دزن  هرامش 1006083090  باسح  هب  زیراو  ای  هقطنم 5  یرادرهش  مان  هب  یکناب  همانتنامض  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  یم  هقطنم 5  یرادرهش 

دشاب یم  هصقانم  ناگدنرب  ای  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  هنیزه 

هناخریبد دحاو  هب  نآ  لیوحت  اهدادرارق و  هرادا  مجنپ  هقبط  هقطنم 5  یرادرهش  دابآ  نسح  هاگتسیا  یناشاک  هلا  تیآ  نابایخ  هیقداص  مود  هکلف   :: سردآ سردآ

84161202-841617 :: نفلت :: business.tehran.ir http://business.tehran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

...و ...و یرهش   یرهش حوطس   حوطس وو   اهامن   اهامن یوشتسش   یوشتسش یزاسکاپ   یزاسکاپ یزیمآ ، ، یزیمآ گنر   گنر هقطنم   - - هقطنم حطس   حطس یزادرپ   یزادرپ رون   رون وو   یدنب   یدنب نیذآ   نیذآ 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 :

زا 48 ھحفص 8 
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زیربت هقطنم 5  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/11تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشهرامش زور  خروم 1401/4/11  حبص  تعاس 10  زا   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنش زور  تعاس 13:30  ات 

یدازآ دهم   :: عبنم هبنش 1401/4/18عبنم زور  تعاس 13:30  زا   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هبنش جنپ  زور  تعاس 11:00  ات  تیاغل 

5432600 :: هرازه هرازه هبنشدکدک   زور  تعاس 13:30   - 1401/05/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر   26.000.000.000 هدروارب :  غلبم  هقطنم  حطس  رد  یغالبا  یاه  لحم  ریاس  نارهت و  هداج  رد  یراذگ  هدرن  یارجا  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   20.000.000.000 دروارب :  غلبم  هقطنم  حطس  هدیمهف و  دیهش  نادیم  نارادساپ  نابوتا  رد  لیردراگ  بصن  هیهت و 

لایر   10.000.000.000 دروارب :  غلبم  هقطنم  حطس  نارادساپ و  نابوتا  رد  هدید  بیسا  یاه  لیردراگ  هدرن و  هب  طوبرم  تاریمعت  هیهت و 
یهگا لصا  رد  لماک  تاعالطا  ..و 

لایر   1.300.000.000 هدرپس :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1.000.000.000
لایر  500.000.000

یهگا لصا  رد  لماک  تاعالطا  ..و 

زیربت یرادرهش  نامتخاس  یبونج  راز  هلال  شبن  یدازا  نابایخ  رد  عقاو  زیربت  یرادرهش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.M5.TABRIZ.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لامش نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003311000011 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5433343 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 1 لامش نها  هار  لک  هرادا  هاگرذگ  رد 38  دنبهار  اب  زاجم  حطس  مه  تاعطاقت  یزاس  نمیا  یزاسهب و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لامش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1 لامش نهآ  هار  لک  هرادا  شترا  راولب  یاهتنا  یراس  ناردنزام   ، 4813891164 یتسپ :  دک  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدید هدید بیسآ   بیسآ یاه   یاه لیردراگ   لیردراگ وو   هدرن   هدرن هبهب   طوبرم   طوبرم تاریمعت   تاریمعت وو   هیهت   هیهت لیردراگ   لیردراگ بصن   بصن وو   هیهت   هیهت یراذگ   یراذگ هدرن   هدرن یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1010

نها نها هار   هار لکلک   هرادا   هرادا هاگرذگ   هاگرذگ   3838 ردرد   دنبهار   دنبهار اباب   زاجم   زاجم حطس   حطس مهمه   تاعطاقت   تاعطاقت یزاس   یزاس نمیا   نمیا وو   یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 48 ھحفص 9 
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رایرهش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001093897000023 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5433435 :: هرازه هرازه :: 1401/05/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیبسالگ  رنیت و  زاتمم ،  درز  دیفس و  درس  یکیفارت  گنر  دیرخ  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  رایرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

دیبسالگ  رنیت و  زاتمم ،  درز  دیفس و  درس  یکیفارت  گنر  دیرخ  یمومع  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
یرادرهش زا  یکی  یکیفارت  هزوح  زاین  دروم  مالقا  هیهت  هقباس  دوخ  یراک  هموزر  رد  تسیاب  یم  هصقانم  رد  تکرش  راتساوخ  یقوقح  یقیقح و  صاخشا  ناگدنش  ورف 

لایر  ات 10/000/000/000  عومجم  رد  .دنشاب  هتشاد  ار  یتلود  ترادا  ای  اه 
15,000,000,000 یلام :  دروآرب 

 3,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم 

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

.دش  دنهاوخ  هتشاذگ  رانک  هصقانم  زا  تروصنیاریغ  رد  .دنیامن  لیوحت 
13:00 تعاس : 1401/08/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رایرهش یرادرهش  داتس  نامتخاس  نمهب  ینارسوبوتا 22  هنایاپ  بنج  زامن  نادیم  رایرهش ـ   ، 3351633516 یتسپ :  دک  رایرهش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001009004000018 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5433448 :: هرازه هرازه :: 1401/05/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات  بعشو  نجورب  ناتسرهش  رباعم  ییانشورو  عیزوت  یاه  هکبش  زا  یرادرب  هرهب  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرایتخب  لاحم  راهچ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هعبات  بعشو  نجورب  ناتسرهش  رباعم  ییانشورو  عیزوت  یاه  هکبش  زا  یرادرب  هرهب  یراذگاو  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
44,711,727,979 یلام :  دروآرب 

 100,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,342,000,000 نیمضت :  غلبم 

00:00 تعاس : 1401/08/03 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تاکرادت 03832226277 هرادا  یسودرف  عطاقت  یتعیرش  راولب  درکرهش   ، 8817613891 یتسپ :  دک  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دیبسالگ دیبسالگ وو   رنیت   رنیت زاتمم ،  ،  زاتمم درز   درز وو   دیفس   دیفس درس   درس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1212

رباعم رباعم ییانشورو   ییانشورو عیزوت   عیزوت یاه   یاه هکبش   هکبش زازا   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1313

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

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

زا 48 ھحفص 10 
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زاوها یرادرهش  نارمع  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001095596000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5433584 :: هرازه هرازه :: 1401/05/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاوها  یرادرهش  یداهج  یاه  هورگ  زاین  دروم  حلاصم  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاوها  یرادرهش  نارمع  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

حلاصم  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
8,024,000,000 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   401,200,000 نیمضت :  غلبم 

12:00 تعاس : 1401/08/10 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

زاوها یرادرهش  نارمع  نامزاس  دالوف  عیانص  هار  هس  زا  دعب  ردنبرس  زاوها  هداج  رتمولیک 11   ، 6177851113 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
06132281455

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لامش نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003311000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5433621 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتمولیک 333-500 ) هلحم  مئاق  رتمولیک 300-322و  تایناخد  تاعطاقت   ) یرتم سکاب 8  تس  کی  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لامش نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

لامش 1 نهآ  هار  لک  هرادا  شتر  راولب  یاهتنا  یراس  ناردنزام   ، 4813891164 یتسپ :  دک  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نها5433343 هار  لک  هرادا  هاگرذگ  رد 38  دنبهار  اب  زاجم  حطس  مه  تاعطاقت  یزاس  نمیا  هحفص 8)یزاسهب و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

یداهج یداهج یاه   یاه هورگ   هورگ زاین   زاین دروم   دروم حلاصم   حلاصم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414

یرتم یرتم   88 سکاب   سکاب تستس   کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( زاگ لاقتنا  تایلمع  شش  هقطنم   ) زاگ لاقتنا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 19هرامش  - 1401/04/21 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا ناهج   :: عبنم تعاس 18عبنم  - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5433593 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هقطنم یاه  نامتخاس  نیمز  متسیس  صقاون  عفر  کینورتکلا و  تظافح  یاهریگ  هقعاص  نیمز و  متسیس  صقاون  عفر  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یتلود تالماعم  نیمضت  همان  نآ  رد  هدش  مالعا  یاه  نیمضت  عاونا  اب  بسانتم  لایر و  غلبم 1.181.000.000  : راک عاجرا  دنیارف  رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاگ لاقتنا  تایلمع  شش  هقطنم  تسار  تمس  یعرف  سابع  ردنب  بانیم  هار  سیلپ  یوربور  سابعردنب  : رازگ هصقانم  هاگتسد  سردآ  سامت و  تاعالطا   :: سردآ سردآ

اهنامیپ روما   07632196072  - 07632196012  - 07633678100 :: نفلت :: www.setadiran.ir shana.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5432494 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارامیب هدنورپ  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004688000054 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

هیردیح تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیا ریغ  رد  دشاب  هتشاد  تقباطم  تمیق  مالعا  غلیم  اب  امتح  هناماس  رد  تبث  غلبم  تسویپ ،  دادرارق  سیون  شیپ  اب  قباطم  نارامیب  هدنورپ  نکسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  لیمکت  زا  دعب  تسویپ  کرادم  دشاب ،  یمن  لوبق  دروم  داهنشیپ  هئارا  تروص 

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

52236211-051  ، 52226011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52228021-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم هقطنم یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس نیمز   نیمز متسیس   متسیس صقاون   صقاون عفر   عفر وو   کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح یاهریگ   یاهریگ هقعاص   هقعاص وو   نیمز   نیمز متسیس   متسیس صقاون   صقاون عفر   عفر ناونع : : ناونع 1616

نارامیب نارامیب هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 09 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5432508 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اسکت 123+ یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001071000039 زاین :  هرامش 

دزی یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ءارآ ماگارف  هدنزاس  عجرم  ینوفلس  شکور  اب  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون  هربراک  کت  تن  تاد  عماج  اسکت 123 + ناونع  یکینورتکلا  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ءارآ ماگارف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 
هتسب 1 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم یراک  زور  روتکاف 30  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هجو  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  باهذ  بایا و  هنیزه  هیلک 

دامرف لصاح  سامت  ناقهد  یاقآ  یلخاد 3410  03538251751 هرامش اب  رتشیب  عالطا  تهج 

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

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

یکینورتکلا یکینورتکلا رازفا   رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 1818

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت رهش  کی  هقطنم  بالضاف  بآ 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 13 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5432708 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ قاروا  تامدخ و  حرش  اب  قباطم  رازفا  تخس  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094566000038 زاین :  هرامش 

نارهت رهش  کی  هقطنم  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هام 12 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماس رد  هدش  هتساوخ  کرادم  تادنتسم و  مامت  یراذگراب  .ددرگ و  هئارا  تسویپ  قاروا  تامدخ و  حرش  ساسا  رب  تسیاب  یم  تمیق  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا 

1989814993 یتسپ :  دک  کالپ 18 ،  - ورسخانف ناردارب  نابایخ  شیرجت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22706326-021  ، 22756987-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22756987-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکینورتکلا تراجت  هعسوت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5432809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ماع ینایم  زکرم  یکینورتکلا  یهاوگ  تایح  هخرچ  تیریدم  هناماس  یاهیدنمزاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003006000011 زاین :  هرامش 

یکینورتکلا تراجت  هعسوت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416643851 یتسپ :  دک  تراجت ،  ندعم و  ، تعنص ترازو  یردان  نامتخاس  - تسود تجح  شبن  - یردان خ  زرواشک - راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88957048-021  ، 88969428-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88968072-021 :: 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 تخس   تخس یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 1919

ماع ماع ینایم   ینایم زکرم   زکرم یکینورتکلا   یکینورتکلا یهاوگ   یهاوگ تایح   تایح هخرچ   هخرچ تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس یاهیدنمزاین   یاهیدنمزاین ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5433021 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Eset سوریو یتنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ربراک هلاسکی 25 

1101003299000018 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

داپژد هکبش  ینمیا  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم   Eset endpoint protection advanced یتراجت مان   DVD عون سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شرافس تبث  زا  سپ  هتفه  رثکادح 2  تخادرپ  .یتسویپ  لیاف  قبط  یتساوخرد  یالاک  دشاب  یم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  مق ،  ناتسا  یکشزپماد  لک  هرادا  یزرواشک ، کناب  یتسرپرس  بنج  وراددیلوت ، یوربور  ینیمخ ، ماما  نابایخ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3719713846

36610536-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36605031-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ربراک ربراک   2525 هلاسکی   هلاسکی   EsetEset سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تفریج یکشزپ  مولع  هاگشناد  یشزومآ  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5433068 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگشناد شزوما  تیریدم  نویساموتا  عماج  رازفا  مرن  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکشزپ شزومآ  عماج  هناماس 

یلعف شزومآ  هناماس  تاعالطا  لاقتنا 
شزومآ هناماس  رارقتسا  شزومآ و  ؛  بصن
1201093251000001 زاین :  هرامش 

یکشزپ مولع  هاگشناد  یشزوما  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  1 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هاگشناد شزوما  تیریدم  نویساموتا  عماج  رازفا  مرن  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یکشزپ شزومآ  عماج  هناماس 

یلعف شزومآ  هناماس  تاعالطا  لاقتنا 
شزومآ هناماس  رارقتسا  شزومآ و  ؛  بصن

7616913555 یتسپ :  دک   ، 2 هقبط 1 هرامش نامتخاس  - یکشزپ مولع  هاگشناد  سیدرپ  - یولع غاب  تفه  راولب  - نامرک نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33257139-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31325759-034 :: 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

هتسبرادم5432576 نیبرود  یا و  هنایار  هکبش  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  ینابیتشپدیرخ  تساوخرد 
مالیا یرادناتسا 

هحفص 42) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5432863 نیبرود  یا و  هنایار  هکبش  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  ینابیتشپ  تساوخرد 
یرادناتسا

هحفص 42) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هاگشناد هاگشناد شزوما   شزوما تیریدم   تیریدم نویساموتا   نویساموتا عماج   عماج رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2222
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  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 11 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5432453 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا  تسا .)  هباشمدک  ناریا  یتساوخرد  ( تاصخشم  قبط  یرتم  هلت  متسیس  دیرخ  یئاتسور -  داباهم ،  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا

1101005390000339 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   IEI یتراجت مان   TRS-R110-V1.0 لدم یرتم  هلت  هدنریگ  روتینام  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/23 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا  تسا .)  هباشمدک  ناریا  یتساوخرد  ( تاصخشم  قبط  یرتم  هلت  متسیس  دیرخ  یئاتسور -  داباهم ،   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5715659681 یتسپ :  دک  یتسپ 363 ،  قودنص  تارباخم  هار  راهچ  شترا  خ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31945319-044  ، 33450001-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33450001-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسرل ناتسا  بالضاف  بآ و   :: 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 19 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5432981 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرل ناتسا  حطس  یاهاتسور  گنیرگنیروتینام  یرتم و  هلت  یاه  متسیس  تشادهگن  یرادهگنو و  ، ریمعت اهب  مالعتسا  دانسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001340000056 زاین :  هرامش 

ناتسرل ناتسا  بالضاف  با و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

رل ناتسا  حطس  یاهاتسور  گنیرگنیروتینام  یرتم و  هلت  یاه  متسیس  تشادهگن  یرادهگنو و  ، ریمعت اهب  مالعتسا  دانسا  1 دادعت : 
1401/05/02 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6813937884 یتسپ :  دک  یرتم ،  راولب 60  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33215766-066  ، 33225804-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33226102-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمازلا یمازلا روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ قاصلا   قاصلا تسا .)  .)  تسا هباشمدک   هباشمدک ناریا   ناریا یتساوخرد   ( ( یتساوخرد تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط یرتم   یرتم هلت   هلت متسیس   متسیس دیرخ   دیرخ یئاتسور -  -  یئاتسور داباهم ،  ،  داباهم ناونع : : ناونع
.تسا .تسا

2323

گنیروتینام گنیروتینام وو   یرتم   یرتم هلت   هلت یاه   یاه متسیس   متسیس تشادهگن   تشادهگن وو   یرادهگن   یرادهگن ریمعت ،  ،  ریمعت ناونع : : ناونع 2424
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5433116 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ حرش  قباطم  الاک  / دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  / متفه هاگشیالاپ  /VARIABLE FREQUENCY DRIVE تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096683000003 زاین :  هرامش 

متفه هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
روشک  ABB FREQUENCY DRIVE هدنزاس عجرم   ABB FREQUENCY DRIVE یتراجت مان   ACS580-01-033A-4 لدم  ABB روتوم رود  لرتنک  الاک :  مان 

نیبار زیهجت  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

دوش  یراذگراب  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  دشاب / یم  یمازلا  تسویپ  حرش  هب  مالعتسا  طیارش  تیاعر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07731311458 -  07731311469-07731311460

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

31311458-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VARIABLE VARIABLE FREQUENCY DRIVEFREQUENCY DRIVE ناونع : : ناونع 2525
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بانیم 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 19 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5433142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  گرب  اب  قباطم  بانیم  رهش  یرهش  شیاپ  متسیس  زیلانآ  هرواشم و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یلخاد 13 و 47 ( 07642230226) رتشیب تاعالطا  تفایرد  تهج  سامت  هرامش 

1101093071000045 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  بانیم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
بانیم رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ  مالعتسا  گرب  اب  قباطم  بانیم  رهش  یرهش  شیاپ  متسیس  زیلانآ  هرواشم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هرامش 1 تسویپ  یاه  تیاس  تایئزج  ندومن  صخشم  -1

ناریا داتس  هناماس  رد  یرازگرب  تهج  هصقانم  دانسا  یزاس  هدامآ  -2
لرتنک زکرم  گنیروتینام  قاتا  زاین  دروم  تازیهجت  ندومن  صخشم  -3

7981768795 یتسپ :  دک  بانیم ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  ماما  راولب  بانیم ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-076  ، 42230024-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42230024-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرهش یرهش شیاپ   شیاپ متسیس   متسیس زیلانآ   زیلانآ وو   هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع 2626
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ناتسدرک یزرواشک  داهج  شزومآ  عمتجم   :: 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 14 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5433199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طباوض طیارش و  قباطم  هطوبرم  تاقلعتم  مامضنا  هب  یزکرم  رابنا  رورس و  قاتا  قیرح  مالعاو  ریگ  دزد  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتسویپ گربراک  رد  جردنم 

1101000071000069 زاین :  هرامش 
ناتسدرک ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

شرتسگ امزآ  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  نازاس  راکشآ  هدنزاس  عجرم  الست  یتراجت  مان   AG-FA-P3 لدم نوز  یناشن 8  شتآ  قیرح  مالعا  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 
نف اراک 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراددوخ  ًادج  یتسویپ  گربراک  قیقد  هعلاطم  نودب  تمیق  داهنشیپ  زا  ًافطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616935383 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  دازآ  هاگشناد  بنج  نارادساپ  نابایخ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31132134-087  ، 33289200-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33288799-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم یزکرم رابنا   رابنا وو   رورس   رورس قاتا   قاتا قیرح   قیرح مالعاو   مالعاو ریگ   ریگ دزد   دزد تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5433421 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   - ROTORK یاه روتیوچکا  درگزره  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ هئارا 

1101093498003507 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیهب کارا  هدننک  هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   ROTORK ACTUATOR یتراجت مان  لدم 02-50824  نایرج  لرتنک  ریش   SI/IQ یکیرتکلا درب  الاک :  مان 
ناینب

ددع 1 دادعت : 
1401/05/20 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هئارا.ددرگ هئارا  تسویپ  کرادم  دانسا و  حرش  هب  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   - ROTORK یاه روتیوچکا  درگزره   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلا  تیکیفیترس  تخاس و  ینف و  تامازلا  ههام و  یتناراو 2  یتناراگ و 

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

31463715-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسویپ تسویپ کرادم   کرادم وو   دانسا   دانسا حرش   حرش هبهب   یلام   یلام وو   ینف   ینف تاداهنشیپ   تاداهنشیپ افطل.دشاب   افطل.دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  -  - ROTORKROTORK  یاه یاه روتیوچکا   روتیوچکا درگزره   درگزره ناونع : : ناونع
.ددرگ .ددرگ هئارا   هئارا
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5432825 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NSC قیرح نالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003526 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اترآ نژیو  یسدنهم  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   NSC هدنزاس عجرم   NSC یتراجت مان   F1-18 لدم پول  قیرح 18  مالعا  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

فیس
ددع 25 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31466227-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: 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

NSCNSC  قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 2929
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یعامتجا نیمات  یمومع  هاگنامرد   :: 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 14 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5432828 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیب و هنیزه   - بسانم تیفیک  اب  (- ددع CO2 (3 یواح لوسپک  )و  ددع 3  ) زاگ ردوپ  یواح  ییولیک  یناشن 6 شتآ  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  لاسرا 
1101093121000009 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمات  یمومع  هاگنامرد  هدننک :  رازگرب 
دیما ردنلیس  هدننک  هضرع  عجرم   SADI یتراجت مان   kg 8/5 نزو  ABC لدم  kg 6 تیفرظ یناشن  شتآ  ییایمیش  کشخ  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ادرف دیما  ردنلیس  هدنزاس  عجرم  ادرف 
لوسپک 3 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
بوکزلف یرگنهآ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  وکفاس  یتراجت  مان   kg 6 ردنلیس یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمات هدهع  رب  لاسرا  همیب و  هنیزه   - بسانم تیفیک  اب  (- ددع CO2 (3 یواح لوسپک  )و  ددع 3  ) زاگ ردوپ  یواح  ییولیک  یناشن 6 شتآ  لوسپک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدننک 

 : یتسپ دک  یوخ ،  ایبنالا  متاخ  یصصخت  هاگنامرد  روا  یداش  رختسا  یور  هبور  رصعیلو  راولب  یوخ  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5815834741

36267707-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36267710-044 :: 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

لاسرا لاسرا وو   همیب   همیب هنیزه   هنیزه  - - بسانم بسانم تیفیک   تیفیک اباب   (-(- ددع ددع CO2  (3CO2 یواح  3)  یواح لوسپک   لوسپک وو   (( ددع ددع 33  ) ) زاگ زاگ ردوپ   ردوپ یواح   یواح ییولیک   ییولیک 66 یناشن   یناشن شتآ   شتآ لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   هدننک   هدننک نیمات   نیمات هدهع   هدهع ربرب  

3030
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دهشم جع  میاق  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5432883 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  رشالف  ریژآ و  - قیرح مالعا  یساش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090694000327 زاین :  هرامش 

دهشم جع   میاق   ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
سراپ نایوپ  تعنص  ناحارط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   COOPER یتراجت مان   HD1 لدم یزوس  شتآ  قیرح  مالعا  متسیس  الاک :  مان 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  دهشم  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یتخادرپ  لاور  قبط  هیوست 

دامن  لصاح  سامت  ییافص  سدنهم  هرامش 09155068343  اب  کرام  دات  تهج  تمیق  مالعا  زا  لبق 
.دشاب یم  زکرم  رابنا  برد  الاک  لیوحت 

9176699199 یتسپ :  دک  دابا ،  دمحا  یادتبا  دابآ -  دمحا  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38401555-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38444699-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط رشالف   رشالف وو   ریژآ   ریژآ -- قیرح قیرح مالعا   مالعا یساش   یساش ناونع : : ناونع 3131
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5433271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدوب هباشم  دک  ناریا  .ددرگ ---  هیارا  هطوبرم  SPRAY NOZZIER FOR SPRINKIER SYS . VK NUMBER : VK702 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003521 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ینف هدننک  هضرع  عجرم  سنراه  یتراجت  مان   HS-100 لدم  in 1/2 زیاس قیرح  ءافطا  متسیس  صوصخم  نز  ناپ  یناشن  شتآ  رلکنیرپسا  لزان  الاک :  مان 

ژاپ نارذآ  ایک  یتامدخ  یسدنهم و 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاهلیاف قبط  هدوب و  هباشم  دک  ناریا  .ددرگ ---  هیارا  هطوبرم  SPRAY NOZZIER FOR SPRINKIER SYS . VK NUMBER : VK702 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
گولاتاک هارمه  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسویپ 

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

31316470-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: 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

یزکرم5433199 رابنا  رورس و  قاتا  قیرح  مالعاو  ریگ  دزد  تازیهجت  بصن  هحفص 16)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

SPRAY NOZZIER FOR SPRINKIER SPRAY NOZZIER FOR SPRINKIER SYS . VK NUMBER : VK702SYS . VK NUMBER : VK702 ناونع : : ناونع 3232
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هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  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 18 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5432486 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هناماس رد  هئارا و  یلامو  ینف  داهنشیپ  تسویپ  مالعتسا  ساسا  رب  افطل  هباشم  - دک  ناریا   - media convertor هکبش لدبم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دامرف یرازگراب  داتس 

1101093261000163 زاین :  هرامش 
هقطنم 5 زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   LEVEL ONE هدنزاس عجرم   LEVEL ONE یتراجت مان   GVT-4000 لدم  media convertor هکبش لدبم  الاک :  مان 
متسیس ایشرپ  یطابترا  یاه  هداد  هعسوت 

ددع 60 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرازگراب داتس  هناماس  رد  هئارا و  یلامو  ینف  داهنشیپ  تسویپ  مالعتسا  ساسا  رب  افطل  هباشم  - دک  ناریا   - media convertor هکبش لدبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف

7179896315 یتسپ :  دک  ناگنازرف ،  کرهش  نایگنهرف و  کرهش  لصافدح  ینیمخ  ماما  هارگرزب  - زاریش زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38132222-071  ، 38407775-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38407776-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هناماس هناماس ردرد   وو   هئارا   هئارا یلامو   یلامو ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا ساسا   ساسا ربرب   افطل   افطل هباشم   - - هباشم دکدک   ناریا   ناریا  -  - media convertormedia convertor  هکبش هکبش لدبم   لدبم ناونع : : ناونع
.دامرف .دامرف یرازگراب   یرازگراب داتس   داتس
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  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 12 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5432526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتارباخم هاگتسیا  رژراش  لوژام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544000712 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ توص  نایسراپ  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان   AC-L200//C E33 لدم یساکع  نیبرود   AC رژراش الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  ینف  هیقاحلا  مرف  لیمکت  / یتناراگ اب  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم هاگتسیا   هاگتسیا رژراش   رژراش لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 3434
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یوضر ناسارخ  ناتسا  ناچوق  ناتسرهش  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5432559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنسیال اب   FG 101F تیگیتروف لاوریاف  هاگتسد  کی  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دریگ رارق  یرادرهش  ینف  سانشراک  دات  دروم  وددرگ  یزادنا  هار  بصن و  هدنشورف  طسوت  یتسیابیم  لاوریاف 

1101091163000017 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  ناچوق  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناهاپس نازادرپ  هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   Fortigate یتراجت مان  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
ناچوق رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب هلاسکی  ینابیتشپو  یتناراگ  یاراد.دشاب  یم  هدنشورف  اب  تاروسک  هیلک  لمح و  هنیزه..دشاب  هلاسکی  نیالنآ  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9471779678 یتسپ :  دک  ناچوق ،  یرادرهش  جع )  ) رصع یلو  نابایخ  ناچوق ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

47225137-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

47227900-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروم دروم وددرگ   وددرگ یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هدنشورف   هدنشورف طسوت   طسوت یتسیابیم   یتسیابیم لاوریاف   لاوریاف سنسیال   سنسیال اباب     FG 10 1FFG 10 1F تیگیتروف   تیگیتروف لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع
دریگ دریگ رارق   رارق یرادرهش   یرادرهش ینف   ینف سانشراک   سانشراک دات   دات

3535
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روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5432575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  هکبش  تازیهجت  چیئوس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000158 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اواماکلت هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   X2-10GB-CX4 لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب تاعالطا.تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
39903156 نفلت :

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص  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 12 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5432696 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت رد  تاقلعتم  یلخاد 2w و  ویدار  روسنس IMU و  تلیت  هارمه  هب   IRO-G3B-PROLL لدم دنمیار  زادرپ  ناکم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003558000041 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  تراجت  ندعم و  تعنص   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دنمیار زادرپ  ناکم  هدننک  هضرع  عجرم  دنمیار  زادرپ  ناکم  هدنزاس  عجرم   iRo-G3B-ProII لدم یرادرب  هشقن   GPS/GNSS هدنریگ الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

فیک - سالگربیاف فیک  - گاربارت - ژنالف یتعنص - رلرتنک  - یبوچ هیاپ  هس  - ینبرک نلاژ  هارمهب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8158714181 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  تراجت  ندعم و  تعنص  نامزاس  - ریبکریما یرادا  عمتجم   - نمهب -خ 22  ناهفصا ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32645870-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32674059-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت وو   چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 3636

تاحیضوت تاحیضوت ردرد   تاقلعتم   تاقلعتم وو     22 ww یلخاد   یلخاد ویدار   ویدار وو     IMUIMU  روسنس روسنس تلیت   تلیت هارمه   هارمه هبهب     IRO-G3B-PROLLIRO-G3B-PROLL لدم   لدم دنمیار   دنمیار زادرپ   زادرپ ناکم   ناکم ناونع : : ناونع 3737
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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 12 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5433044 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مناخ  024-33145244 سامت :  نفلت  تمیق ،  داهنشیپ  هگرب  ینف  تاصخشم  قبط  هداتسیا  تینوی  کر 42  هاگتسد  دیرخ 30  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرتنالک

1101001313000075 زاین :  هرامش 
ناجنز یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

DELL یتراجت مان   U 42 زیاس لدم 4210  هداتسیا  کر  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیهیدب.دایمن یرازگراب  هناماس  رد  اددجم  اضما  رهم و  زا  سپ  لیمکت و  پاچ  تفایرد و  ار  تسویپ  تمیق  داهنشیپ  تسیابیم  هدنهد  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب ناسکی  هناماس  رد  هدش  جرد  یداهنشیپ  تمیق  اب  تسیابیم  تمیق  داهنشیپ  مرف  یداهنشیپ  تمیق 

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

ییابطابط همالع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5433183 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییابطابط همالع  هاگشناد  دناب  یانهپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030600000049 زاین :  هرامش 

ییابطابط همالع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

لاس 1 دادعت : 
1401/04/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرامش 02148392605 و 02148392633 اب  هاگشناد  یروآ  نف  زکرم  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1489684511 یتسپ :  دک  شزرو ،  نادیم  تمه - هارگرزب  عطاقت  - کیپملا هدکهد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44737555-021  ، 44737530-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44737554-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداتسیا هداتسیا تینوی   تینوی   4242 کرکر   هاگتسد   هاگتسد   3030 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

ییابطابط ییابطابط همالع   همالع هاگشناد   هاگشناد دناب   دناب یانهپ   یانهپ ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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مق یتیاده  ییوکن  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5433190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( دشابیم تسویپ  لماک  تاصخشم  اب  تساوخرد   ) kdt هقلح هکبش 2  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090857000089 زاین :  هرامش 

مق یناقرف  یتیاده  ییوکنینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 
ریفس نازادرپ  هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   KDT یتراجت مان  یلور  هتسب   Cat6 UTP Outdoor لدم  m 500 لوط هنایار  هکبش  لباک  الاک :  مان 

هتسب 2 دادعت : 
1401/04/14 زاین :  خیرات 

ریفس نازادرپ  هداد  شواک  هدننک  هضرع  عجرم   KDT یتراجت مان  یلور  هتسب   CAT6 UTP لدم  m 500 لوط هنایار  هکبش  لباک  الاک :  مان 
هتسب 2 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم 5- مرتحم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  دشابیم 4 - هام  تخادرپ 6  ددرگ 3 - همیمض  روتکاف  شیپ  دشابیم 2 - هباشم  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یعقرب یاقآ  تاکرادت 09100130363 

3715873355 یتسپ :  دک  یناقرف ،  یتیاده  یئوکن  ناتسرامیب  یناقلاط -  نابایخ  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37118254-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37211071-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ( ( دشابیم دشابیم تسویپ   تسویپ لماک   لماک تاصخشم   تاصخشم اباب   تساوخرد   تساوخرد  )  ) kdtkdt هقلح   هقلح   22 هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یضارا  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5433217 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تامدخ  حرش  قبط  - تنرتنیا یصاصتخا  دناب  یانهپ  هئارا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000016000055 زاین :  هرامش 

روشک یضارا  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیئامرف لصاح  سامت  مانکین  یاقآ  سامت 43673987  هرامش  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416644361 یتسپ :  دک  روشک ،  یضارا  روما  نامزاس   ، 1 کالپ راهب ،  ءارعشلا  کلم  نابایخ  یادتبا  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43673000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88833612-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش قبط   قبط -- تنرتنیا تنرتنیا یصاصتخا   یصاصتخا دناب   دناب یانهپ   یانهپ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یندب یاه  تراسخ  نیمات  قودنص   :: 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   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5433219 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
SMT-i5210 یتساوخرد : لدم 

سنسیال هارمه  هب 
1101005660000021 زاین :  هرامش 

یندب یاه  تراسخ  نیمات  قودنص  هدننک :  رازگرب 
عیانص هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   SUMSUNG هدنزاس عجرم   SUMSUNG یتراجت مان   SMT-I3105 لدم هکبش  تحت   IP نفلت الاک :  مان 

ایاپ یطابترا 
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.نامزاس هدننک  تساوخرد  طسوت  هدش  هئارا  هاگتسد  ینف  دات  زا  دعب  زور  یلا 14  هیوست 7 

1514647313 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  (، 4  ) سدقم تسراخب ،)  ) ریصق دمحا  یتشهب ، دیهش  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42602157-021  ، 42602300-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88500066-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنسیال سنسیال هارمه   هارمه هبهب     SMT- i52 10SMT- i52 10 یتساوخرد : : یتساوخرد لدم   لدم .دشاب   .دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5433225 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CAT6 0/6 لباک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم 1400

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
1101094953000424 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
لبان هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  هتسب   N101.224HO لدم  m 5 لوط  FTP CAT6 LSZH هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 1400 دادعت : 
1401/04/19 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا یمازلا  هدننک  نیمات  شورف  سانشراک  لاعف  سامت  هرامش  تبث   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن لاسرا  ار  الاک  هنومن  افطل 

هرکاسع و34430517 یاقآ  09169104662 و 09036964075 سامت : یاه  هرامش 
تسا تسویپ  مالعتسا  طیارش 

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

6165773131 یتسپ :  دک  تفن ،  ناتسرامیب  تفن  کرهش  هداج  یادتبا  هاگدورف  هار  هس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34431306-061  ، 34434142-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا زازا   رتم   رتم CAT6 CAT6 0/6  14000/6  1400 لباک   لباک ناونع : : ناونع 4343
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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 07 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5433230 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ADAM 4051 16DI Modbus RS-485 , MANUFACTURER:ADVANTECH تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134000341 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص استپ  هدننک  هضرع  عجرم   Advantech Co. Ltd هدنزاس عجرم  نویساموتا  ولبات  دربراک   ADAM-5056-AE لدم لاتیجید  یجورخ  لوژام  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

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

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ADAM 4051 16DI  Modbus RS-485 ,  MANUFACTURER:ADVANTECHADAM 4051 16DI  Modbus RS-485 ,  MANUFACTURER:ADVANTECH ناونع : : ناونع 4444
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

زاگ لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5433385 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ  مالعتسا  تاصخشم  قبط   gsm مدوم دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دک  ناریا 

1101093023000325 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 6  هدننک :  رازگرب 

سراپ کیتا  دنمشوه  یروانف  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   Modem یتراجت مان   MC55i لدم  GSM لانرتسکا اتید  مدوم  الاک :  مان 
هاگتسد 7 دادعت : 

1401/05/12 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ... گولاتاک و لماش  ینف (  کرادم  ندرک  همیمض  یتسویپ و  دانسا  ندومن  اضما  رهم و  دات و  ددرگ .  جرد  هدوزفا  شزرا  نودب  هدش  هئارا  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا  الاک  (

تسیمازلا اههاگشورف  یارب  ترشابم  تراک  ای  بسک  زاوج  هئارا 

7933189117 یتسپ :  دک  تسار ،  تمس  یعرف  - بانیم هار  سیلپ  ور  هبور  - سابعردنب سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33678100-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33671267-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قباطم5432357 یتاسیسات  عمتجم  رد  هدافتسا  تهج  لسکیپاگم  یرتمیلیم 4  تلاب 3.6  نیبرود 
یتسویپ لیاف  تاصخشم 

هحفص 42) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5432576 نیبرود  یا و  هنایار  هکبش  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  ینابیتشپدیرخ  تساوخرد 
مالیا یرادناتسا 

هحفص 42) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رازفا5432708 تخس  یرادهگن  ینابیتشپ و  هحفص 12)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ماع5432809 ینایم  زکرم  یکینورتکلا  یهاوگ  تایح  هخرچ  تیریدم  هناماس  هحفص 12)یاهیدنمزاین  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم5432863 نیبرود  یا و  هنایار  هکبش  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  ینابیتشپ  تساوخرد 
یرادناتسا

هحفص 42) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا یتسویپ   یتسویپ مالعتسا   مالعتسا تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   gsmgsm  مدوم مدوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545
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دنبشارف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/12تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5432758 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدوزفا شزرا  هیارک و  یدنب و  هتسب  لماش  درادناتسا  داعبا 50*12*35  اب  هبل  کت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005249000002 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  دنبشارف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

ددع  1500 دادعت : 
1401/04/16 زاین :  خیرات 
دنبشارف سراف ،  لیوحت :  لحم 

دیسررس 24/10/1403 لایر - نویلیم  غلبم 40  هب  دیسررس 26/10/1403  اب  یمالسا  هنازخ  دانسا  اب  یقبام  یدقن و  لایر  غلبم 12000000  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تخادرپ  لباق  لایر  نویلیم  غلبم 600  هب  دیسررس 22/05/1403  لایر و  نویلیم  غلبم 650  هب 

7477167545 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  یرادا  نامتخاس  جیسب -  نادیم  دنبشارف ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38752418-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38752419-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناجنز یا  هقطنم  بآ  تکرش   :: 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 13 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5432962 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم نیبرود و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001155000010 زاین :  هرامش 

ناجنز یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدنشورف  هدعب  لمح  هنیزه  هدوب و  ناجنز  یا  هقطنم  بآ  تکرش  لحم  رد  لیوحت  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب دهاوخ  لیوحت ) زا  دعب  هام  کی  یقبام  لیوحت و  زا  دعب  غلبم  فصن   ) هلحرم ود  رد  تخادرپ  -2

4513713133 یتسپ :  دک  مئاق ،  نادیم  یلامش  علض  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33136138-024  ، 33441041-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33442785-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبل هبل کتکت   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4646

تاقلعتم تاقلعتم وو   نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4747
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ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

یبرغ 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   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5433134 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدورو ات  ناتسرامیب  لصاف  دح  قرب  هکبش  نیمات  هارمه  هب  ییانشور  متسیس  یارجا  حلاصم و  هیهت  هژورپ  رب  تراظن  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رتم لوط 4200  هب  تشدرس  ناتسرهش 

1101001221000055 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

طوبرم ینف  یاههرواشم  یسدنهم و  یرامعم و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  ددرگ .  یرازگراب  متسیس  رد  اضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  دانسا  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش  دشابیم .  هباشم  تمدخدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزررا  باستحا 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب قرب هکبش   هکبش نیمات   نیمات هارمه   هارمه هبهب   ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ ربرب   تراظن   تراظن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یمالسا یروهمج  یرازگربخ  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5433272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امتح لقن  لمح و  یشک و  میس  یزادنا و  هار  بصن و  اب  هارمه  هاگتسد  کی  زارف  لدم  رادرشالف  یرتم  نارامیس 5  لدم  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هتفرگ  سامت  هرامش 82923309  اب 

1101003718000024 زاین :  هرامش 
یمالسا یروهمج  یرازگربخ  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

زوسلد زیورپ  هدننک  هضرع  عجرم  نارامیس  یتراجت  مان   LEADER 4 لدم گنیکراپ  یکیناکمورتکلا  کج  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/14 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اه هنیزه  هیلک  لقن و  لمح و  یشک و  میس  لماک و  یزادنا  هار  بصن و  اب  هارمه  هاگتسد  کی  زارف  لدم  رادرشالف  یرتم  نارامیس 5  لدم  دنب  هار   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یراک  زور  راهچ  رثکادح  یزادنا  هار  بصن و  زا  دعب  یلام  باسح  هیوست  .دوش  هتفرگ  سامت  هرامش 82923309  اب  امتح 

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

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

8800171-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لقن لقن وو   لمح   لمح وو   یشک   یشک میس   میس وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن اباب   هارمه   هارمه هاگتسد   هاگتسد کیکی   زارف   زارف لدم   لدم رادرشالف   رادرشالف یرتم   یرتم   55 دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ع)  ) اضر ماما  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5432711 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هباشم  دکناریا.تسویپ  گرب  قبط  یقرب  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030292000393 زاین :  هرامش 

ع اضر   ماما  ینامرد  یشزومآ   زکرم  هدننک :  رازگرب 
ارس هبطخ  یدابع  یدهم  هدننک  هضرع  عجرم   ISEO2013 لدم یقرب  رد  لفق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/20 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا مالعتسا  مرف  لیمکت  ای  روتکاف  شیپ  دشاب  یم  هدنشورف  هدهعب  دصقم  ات  الاک  لاسرر  هنیزه  دشاب  یم  هلاسکی  تخادرپ  زاب  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714415333 یتسپ :  دک  (ع ، ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 714  راتسرپ  راولب  هاشنامرک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34276301-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34276343-083 :: 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

نادمه انیس  یلعوب  هاگشناد   :: 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 08 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5432817 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قباطم  اقیقد  ییوجشناد  یاه  هاگباوخ  رد  ددرت  لرتنک  تیگ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000395000052 زاین :  هرامش 

نادمه انیس  یلعوب  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
( تیگ  ) یدورو برد  لرتنک  تازیهجت  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(. تسویپ قباطم  ) دشاب ربتعم  یتناراگ  درادناتسا و  یاراد  دیاب  الاک  ( خساپ لاطبا  بصن =  اهالاک و  زیر  لماش  روتکاف  شیپ  تسویپ  مدع  : ) مهم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینوناق یلام و  یرادا  لحارم  یط  طوبرم و  سانشراک  دات  زا  سپ  هنازخ 1403/05/22  قاروا  هجو  تخادرپ.لحم  رد  ناگیار  لاسرا  لیوحت و 

6517838695 یتسپ :  دک  نشور ،  یدمحا  یفطصم  دیهش  غابراهچ  شهوژپ  هارراهچ  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38380699-081  ، 38380919-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38380699-081 :: 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

تسا تسا هباشم   هباشم دکناریا.تسویپ   دکناریا.تسویپ گرب   گرب قبط   قبط یقرب   یقرب برد   برد ناونع : : ناونع 5050

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم اقیقد   اقیقد ییوجشناد   ییوجشناد یاه   یاه هاگباوخ   هاگباوخ ردرد   ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک تیگ   تیگ ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  زاگ  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 19 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5432984 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  ییوزاب  کج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092769000144 زاین :  هرامش 
نارهت ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یهللا یلو  ربکا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  لدم 21014  برد  کیتاموتا  ییوزاب  کج  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتبرت مناخ  سامت 81972299  هرامش  تسا  هباشم  دکناریا  تسویپ  لیاف  قباطم  ییوزاب  کج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583718967 یتسپ :  دک  کالپ 160 ،  کارا ،  نابایخ  شبن  یلامش ،  رهشناریا  نابایخ  یناقلاط ،  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81972299-021  ، 81972182-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81972207-021 :: 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

یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  دحاو  یهاگشناد  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5433484 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هشیش  نزخم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005027000172 زاین :  هرامش 

یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  دحاو  یهاگشناد  داهج  هدننک :  رازگرب 
( رتم لقا 1/2  دح  هناوتسا  لوط  اب  رتمیلیم  هرادج 5  تماخض  اب  رتم و  یتناس  ای 35  رتم  یتناس  یجراخ 40  رطق  اب  کیلارکآ  سنج  زا  زاب  رس  ود  - )

دیلوت تخاس و  یاهیروآ  نف  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/04/16 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1631714191 یتسپ :  دک  یهاگشنادداهج ،  یسوط ، نیدلاریصن  هجاوخ  هاگشناد  نادنخدیس ، لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش ، خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

47604003-0263  ، 88466200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88466200-021 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ییوزاب ییوزاب کجکج   ناونع : : ناونع 5252

یایا هشیش   هشیش نزخم   نزخم ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یشک و5433272 میس  یزادنا و  هار  بصن و  اب  هارمه  هاگتسد  کی  زارف  لدم  رادرشالف  یرتم  دنب 5  هار 
لقن لمح و 

هحفص 36) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوخ یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5432357 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  تاصخشم  قباطم  یتاسیسات  عمتجم  رد  هدافتسا  تهج  لسکیپاگم  یرتمیلیم 4  تلاب 3.6  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005612000072 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یوخ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ارآ نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   ABC-4011E لدم لسکیپ  اگم  تلاب 4  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
یوخ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دامرف لصاح  سامت  هارمه 09143630177  هرامش  اب  ولنیسح  سدنهم  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5816776111 یتسپ :  دک  یوخ ،  یرادرهش  ییاون  خیش  راولب  یوخ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36336661-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36336676-044 :: 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

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم یتاسیسات   یتاسیسات عمتجم   عمتجم ردرد   هدافتسا   هدافتسا تهج   تهج لسکیپاگم   لسکیپاگم   44 یرتمیلیم   یرتمیلیم   3.63.6 تلاب   تلاب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5454

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

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

زا 48 ھحفص 42 

https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mzcytphuqftlf?user=37505&ntc=5432357
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5432357?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


روشک بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5432519 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگنک ناتسرهش  برش  بآ  نزاخم  هتسب  رادم  نیبرود  متسیس  تازیهجت  - 689 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001344000075 زاین :  هرامش 

بالضاف بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زاسهب عیانص  یربهار  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   NSR 1100 لدم هتسبرادم  نیبرود  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شرافس خساپ  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش  تسویپ  هدش  رهم  باسح  تروص  شیپ  ینف و  تاصخشم  اهب ، مالعتسا  گرب  .تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ساپس اب  .دیراذگب  هناماس  یور  هدوزفا  شزرا  رب  تایلام  نودب  دک و  ناریا  نیمه  یارب  مالعتسا  گرب  یداهنشیپ  لک  یاهب  .دوش  یمن  هداد  رثا  بیترت 

7514619139 یتسپ :  دک  رهشوب ،  یرهش  بالضاف  بآ و  تکرش  یراولد -  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

333333-077  ، 33330299-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33330299-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جدننس یناقمرو  دیهش  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکرم   :: 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 18 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/04/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5432534 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جدننس یناقم  رو  دیهش  زکرم  لحم  رد  یزادنا  هارو  بصن  یتسویپ و  تسیل  قبط  هتسب  رادم  نیبرود  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003963000006 زاین :  هرامش 

جدننس یناقمرو  دیهش  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکزم  هدننک :  رازگرب 
سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   BRITON یتراجت مان   25C43 لدم تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 50 دادعت : 
1401/04/22 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  یناقمرو ،  دیهش  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  زکزم  - یجاسن هناخراک  بنج  یدمحم -  تشهب  یدنبرمک  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6616883651

33383572-087  ، 33383571-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33383570-087 :: 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

ناگنک ناگنک ناتسرهش   ناتسرهش برش   برش بآبآ   نزاخم   نزاخم هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود متسیس   متسیس تازیهجت   تازیهجت - - 689689 ناونع : : ناونع 5555

جدننس جدننس یناقم   یناقم رورو   دیهش   دیهش زکرم   زکرم لحم   لحم ردرد   یزادنا   یزادنا هارو   هارو بصن   بصن وو   یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 5656

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

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

زا 48 ھحفص 43 
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مالیا یرادناتسا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5432576 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالیا یرادناتسا  هتسبرادم  نیبرود  یا و  هنایار  هکبش  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  ینابیتشپدیرخ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004188000069 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

یساکع یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالیا یرادناتسا  هتسبرادم  نیبرود  یا و  هنایار  هکبش  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  ینابیتشپدیرخ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931688567 یتسپ :  دک  مالیا ،  یرادناتسا  یقودص - دیهش  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33354592-084 :: 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

امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه   :: 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   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5432707 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج دک  ناریا  - دوش گنهامه  سانشراک  اب   USB TO RJ45 ETHERNET ADAPTER تاصخشم اب   LAN هب  USB لدبم تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یرادا  هام  جنپ  تخادرپ  وحن ه  تسا  هباشت 

1101090049001271 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناهاپس نامیس   NMK-12-20-USB لدم نامیس  تعنص  هروک  هتسب  رادم  نیبرود  میظنت  دربراک   RS232 هب  USB لدبم الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

1401/04/15 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

وحن تسا  هباشت  تهج  دک  ناریا  - دوش گنهامه  سانشراک  اب   USB TO RJ45 ETHERNET ADAPTER تاصخشم اب   LAN هب  USB لدبم  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقداص 09122379586 یاقآ  سانشراک  تسا  یرادا  هام  جنپ  تخادرپ  ه 

1387833911 یتسپ :  دک  امه ، "  " ناریا یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  یزکرم  تارادا  دابآرهم -  هاگدورف  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46624280-021  ، 46624362-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46628243-021 :: 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 مالیا یرادناتسا   یرادناتسا هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود وو   یایا   هنایار   هنایار هکبش   هکبش یرازفا   یرازفا تخس   تخس وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن ینابیتشپدیرخ   ینابیتشپدیرخ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 5757

USB TO RJ45 ETHERNET ADAPTERUSB TO RJ45 ETHERNET ADAPTER تاصخشم   تاصخشم اباب     LANLAN  هبهب   USBUSB  لدبم لدبم ناونع : : ناونع 5858

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

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

زا 48 ھحفص 44 
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مالیا یرادناتسا   :: 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 13 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5432863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادناتسا هتسبرادم  نیبرود  یا و  هنایار  هکبش  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  ینابیتشپ  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004188000071 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  یرادناتسا  هدننک :  رازگرب 

یصصخت یحارط  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/04/18 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادناتسا هتسبرادم  نیبرود  یا و  هنایار  هکبش  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  ینابیتشپ  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6931688567 یتسپ :  دک  مالیا ،  یرادناتسا  یقودص - دیهش  راولب  مالیا -  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337001-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33354592-084 :: 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

نالیگ ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5433083 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناوارس نزخم 50000  تهج  تسویپ  تسیل  لماش  یقرب  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005117000568 زاین :  هرامش 

نالیگ بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتعفر ربکا  هدننک  هضرع  عجرم  نشور  طابترا  هدنزاس  عجرم   BRIGHT یتراجت مان   Bmn_3200_HD8 لدم لاناک   NVR 32 شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/18 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیب هیلخت و  لقنو و  لمح  زا  معا  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب .  یم  دیسررس 1403/10/24 ءازخا 002  هنازخ  دانسا  دیسررس  ینارمع  شخب  زا  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  ینف  تاصخشم  قبط  الاک  دشاب  یم  تمیق  نعت  تهج  طقف  دک  ناریا  مالعا  دشاب .  یم  هدنشورف  هدهعب ی  ......و 

4144673755 یتسپ :  دک  نالیگ ،  ناتسا  یرهش  بالضافو  بآ  تکرش  سدق -  کراپ  بنج  - ظفاح نابایخ  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33368188-013  ، 33221025-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33225020-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرادناتسا یرادناتسا هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود وو   یایا   هنایار   هنایار هکبش   هکبش یرازفا   یرازفا تخس   تخس وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 5959

NVR 32NVR 32 شخپ   شخپ وو   طبض   طبض هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 6060

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

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

زا 48 ھحفص 45 
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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 " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " 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 " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاقلعتم5432962 هحفص 36)نیبرود و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یرهش5433142 شیاپ  متسیس  زیلانآ  هحفص 16)هرواشم و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  00   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

5433083NVR 32 شخپ طبض و  هحفص 42)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " 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

5433271SPRAY NOZZIER FOR SPRINKIER SYS . VK NUMBER : VK702(21 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5432825NSC قیرح نالعا  هحفص 21)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5432883 تسیل  قبط  رشالف  ریژآ و  - قیرح مالعا  هحفص 21)یساش  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یزکرم5433199 رابنا  رورس و  قاتا  قیرح  مالعاو  ریگ  دزد  تازیهجت  بصن  هحفص 16)دیرخ و  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دض   دض  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

لیبدرا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: 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 08 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5433125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشاب یم  تسویپ  هب  اهکرام  تاصخشم و  ، دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  ، یتسویپ حرش  هب  ینمیا  لیاسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005298000153 زاین :  هرامش 

لیبدرا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
SZ MV لدم دادما  لمعلاروتسد  + تاجن یاصع  + قیاع شکتسد  + قیاع هیاپ  راهچ  + قرب ژاتلو  روتکتد  تایوتحم  قرب  قیاع  ینمیا و  تازیهجت  تس  الاک :  مان 

کیرتکلا دیشفا  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   SOFAMEL هدنزاس عجرم   SOFAMEL یتراجت مان  یتس  هتسب 1   VOLTAGE
تس 1 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5613643355 یتسپ :  دک  ناسانشراک ،  یرادا  کرهش  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33741600-045  ، 33741601-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33741610-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: 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

ینمیا5433125 لیاسو  هحفص 47)دیرخ  روتکتد  ( روتکتد

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یشک و5433272 میس  یزادنا و  هار  بصن و  اب  هارمه  هاگتسد  کی  زارف  لدم  رادرشالف  یرتم  دنب 5  هار 
لقن لمح و 

هحفص 36) هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  " " 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

نها5433343 هار  لک  هرادا  هاگرذگ  رد 38  دنبهار  اب  زاجم  حطس  مه  تاعطاقت  یزاس  نمیا  هحفص 8)یزاسهب و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

ینمیا ینمیا لیاسو   لیاسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یکینورتکلا5432508 رازفا  مرن  هحفص 12)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هتسبرادم5432576 نیبرود  یا و  هنایار  هکبش  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  ینابیتشپدیرخ  تساوخرد 
مالیا یرادناتسا 

هحفص 42) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5432863 نیبرود  یا و  هنایار  هکبش  یرازفا  تخس  یرازفا و  مرن  ینابیتشپ  تساوخرد 
یرادناتسا

هحفص 42) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ربراک5433021 هلاسکی 25   Eset سوریو یتنآ  هحفص 12)سنسیال  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هاگشناد5433068 شزوما  تیریدم  نویساموتا  عماج  رازفا  مرن  هحفص 12)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ییویدار5433528 تاطابترا  تاررقم و  میظنت  نامزاس  رازفا  مرن  هکبش و  شخب  تینما  تامدخ  هحفص 4)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5432817 تاصخشم  قباطم  اقیقد  ییوجشناد  یاه  هاگباوخ  رد  ددرت  لرتنک  یاهمتسیستیگ  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 39) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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