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

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

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 8  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 14

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 15

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 20

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 21

140 1140 1 ریت   ریت   2 12 1 هبنش   هبنش هسهس   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 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   149,970هکس , 000149,970 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   145,040هکس , 000145,040 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 12 ,4002 12 سیئوس400, سیئوس کنارف   321کنارف ,50032 1 ,500

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس ,500 , 00082 ,500 , اداناک000 اداناک رالد   242رالد ,500242 ناتسبرع500, ناتسبرع لایر   91لایر ,45091 ,450

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس ,500 , 00052 ,500 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   30نورک ,80030 ,800

رایع رایع   1818 یالط   13,836یالط ,00013,836 سیلگنا000, سیلگنا دنوپ   نپاژ374,260374,260دنوپ نپاژ نینی   دصکی   231دصکی ,450231 ,450

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
((2828))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 101101 ))

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

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

زا 98 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 17  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 10  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 31

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 37

( یهگآ دادعت 32  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 43

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 64

( یهگآ دادعت 12  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 64

( یهگآ دادعت 5  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 72

( یهگآ دادعت 20  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 75

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( 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 3  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 90

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

( 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  • --

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

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

زا 98 ھحفص 2 
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( یهگآ دادعت 0  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا مشچ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 91

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

( 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 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 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 93

( یهگآ دادعت 1  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا روسنس   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

( 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 12  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 96

( یهگآ دادعت 2  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 98

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

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

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

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

زا 98 ھحفص 3 
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( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

زا 98 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( ماع یماهس   ) ناریا حالما  یندعم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک و یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  کی  هصقانم  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
تلهم دیدمت  تیحالص  صیخشت 

1401/04/21 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تقوهرامش نایاپ  ات  هصقانم  دانسا  تفایرد  تلهم   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
تعاس 16)  ) یرادا

هدیازم هصقانم   :: عبنم تعاس 16)عبنم  ) یرادا تقو  نایاپ  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476212 :: هرازه هرازه :: 1401/04/29دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

خبط و لماش  راسمرگ  کارا و  یاه  عمتجم  رد  یتامدخ و ...  روما  هیلک  یارجا  تهج  یناسنا  یورین  نیمات  تهج  راکنامیپ  باختنا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یریگراب یدنب و  هتسب  راسمرگ ، کارا و  عمتجم  زبس  یاضف  تفاظن و  راسمرگ ، کارا و  نانکراک  سیورس  راسمرگ ، کارا و  یدیلوت  عمتجم  ماش  راهان و  یاذغ  عیزوت 

، راسمرگ کارا و  رزودلب  ردول و  یکیناکم و  لیب  ناگدننار  راسمرگ ، کارا و  هدنشک  هدننار  راسمرگ ، کارا و  راک  سیورس  یسرپمک و  هدننار  کارا ، میدس  تافلوس  ردوپ 
، کارا یکمک  راکشوج  راکشارت و  کیناکم و  دیلوت و  زوما  راک  کارا ، رابنا  سیون  همانراب  یمومع ، طباور  سانشراک  راسمرگ ، کارا و  رتفد  لوئسم  یراوس و  هدننار 

سانشراک
، راسمرگ سیورس  هدننار  راسمرگ ، لوکساب  یدصتم  راسمرگ ، ینامتخاس  رگراک  راسمرگ ، نابهگن  یچرادبآ و  گنیروتینام ، قاتا  نابهگن  وپد ، ندعم و  نابهگن  ، PM

دادعت هب  رادباسح و ...  ، PM دنمراک دیرخ ، سانشراک  تکرش ، نارواشم  هژورپ ، نمروف  ندعم ، رگراک  راسمرگ ، ندعم  نابهگن  هژورپ ، نابهگن  هژورپ ، دزمزور  یاهورین 
دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  تیحالص  صیخشت  یفیک و  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  رفن  دودح 200 

هام هس  لقادح  اب  ربتعم  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  درایلیم  هس  لایر (  غلبم 3٫000٫000٫000  : هصقانم رد  تکرش  هدرپس  عون  غلبم و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رازگ هصقانم  باسح  هب  یدقن  زیراو  ای  یکناب و  هدش  نیمضت  کچ  ای  رابتعا 

دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  راشتنا  هنیزه 

ناریا حالما  یندعم  تکرش  ناقیم ، ندعم  هداج  رتمولیک 8  یلامش ، یدنبرمک  ماما ، نادیم  کارا ، : هصقانم دانسا  لیوحت  تفایرد و  لحم   :: سردآ سردآ
نفلت 02331433000 نانمس  هب  راسمرگ  هداج  رتمولیک 35  راسمرگ ، .یرظن  هلا  مناخ  یلخاد 306  نفلت 02188067828  کالپ 29 ، خ 64 ، دابآ ، فسوی  نارهت ،

.ماجرف یاقآ  یلخاد 151 

شناد یاقآ  یلخاد 282  نفلت 08633688115   :: 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

یتامدخ یتامدخ روما   روما هیلک   هیلک یارجا   یارجا تهج   تهج یناسنا   یناسنا یورین   یورین نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 11

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

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

زا 98 ھحفص 5 
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هاشنامرک یزرواشک  داهج   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003336000013 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476256 :: هرازه هرازه :: 1401/05/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا  راب  دیدجت  هناماس 131 - یقوقح و  ینف ،  روما  یراپسنورب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاشنامرک  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

لوا  راب  دیدجت  هناماس 131 - یقوقح و  ینف ،  روما  یراپسنورب  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
15,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
اهدادرارق روما  نامیپ و  هرادا  هب  ار  تکاپ  نیا  زین  یکیزیف  تروص  هب  تسیاب  یم  فلا  تکاپ  تایوتحم  لاسرا  رب  هوالع  ناگدننک  تکرش  نیمضت :  تاحیضوت 

.دنیامن  لیوحت  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس 
09:00 تعاس : 1401/08/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامیپ و هرادا  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس  زرواشک  راولب  هاپس  نادیم  هاشنامرک -  ، 6715848331 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
اهدادرارق روما 

:: 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

ناریا یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001093750000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476453 :: هرازه هرازه :: 1401/05/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلم  ویشرآ  هناخباتک و  نامتخاس  ود  ره  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

( helpdesk  ) یبناج تازیهجت  اه و  هنایار  ینابیتشپ  تامدخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
5,500,000,000 یلام :  دروآرب 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   275,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1401/08/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یلم هناخباتک  نامتخاس.یبرغ  برد.یلم  هناخباتک  راولب.یناقح  نابوتا.نارهت   ، 1538633311 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  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

131131 هناماس   هناماس وو   یقوقح   یقوقح ینف ،  ،  ینف روما   روما یراپسنورب   یراپسنورب ناونع : : ناونع 22

(( helpdeskhelpdesk  ) ) یبناج یبناج تازیهجت   تازیهجت وو   اهاه   هنایار   هنایار ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   تامدخ   تامدخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 33

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

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

زا 98 ھحفص 6 
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هار و ترازو  هب  هتسباو  هشیدنا  دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یزاسرهش

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مودتبون یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2000001035000010 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاس 13:30عبنم تیاغل  هبنشود 1401/4/20   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
خروم هبنش 

5476493 :: هرازه هرازه تعاس 10:30دکدک    - 1401/05/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

( یکینورتکلا ویشرآ  کینورتکلا (  یناگیاب  ناشیدنا  دیدج  رهش  نارمع  تکرش  یاهدنورپ  یکیزیف  یناگیاب  لیدبت  راک  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  760.000.000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یدازآ راولب  زاف 3  هشیدنا  دیدج  رهش  نارهت  ناتسا  رد  عقاو  هشیدنا  دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت indisheh.ntale.irنفلت  / :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 - ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناگنس نهآ  گنس  عمتجم 

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

( هدرشف  ) یفیک یبایزرا  اب  یا  هلحرم  کی  مود  تبون  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003007000048 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاسهرامش تیاغل  خروم 1401/4/20  تعاس 12  زا   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم  12

حبص تفه   :: عبنم خرومعبنم تعاس 12  ات  رثکادح   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477072 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/05/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رادیرخ زاین  ساسارب  هتفای  رارقتسا  یاه  متسیس  یزاس  یشرافس  یرازفا و  مرن  یاه  متسیس  رارقتسا  یرادرب و  هرهب  زایتما  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش هام  راک 15  یارجا  تدم  لایر -  40.000.000.000 دروآرب :

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  2.000.000.000 نیمضت :

تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هب  هعجارم  هصقانم : دانسا  تفایرد   :: سردآ سردآ
یگنسهوک 19 و نیب  یگنسهوک ، نابایخ  دهشم ، : یناشن هب  ناگنس ) نهآ  گنس  عمتجم   ) ناریا یندعم  عیانص  نداعم و  یزاسون  هعسوت و  نامزاس  : رازگ هصقانم 

یتسپ 9176715683  دک  کالپ 377 ، ، 21
( دوش لیوحت  یکیزیف  تروص  هب  هناماس  رد  یراذگراب  رب  هوالع   ) فلا تکاپ  نیمضت  لصا  هناماس و  قیرط  زا  لاسرا :

یلخاد 212  05138427008 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیزیف یکیزیف یناگیاب   یناگیاب لیدبت   لیدبت راک   راک ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 44

هتفای هتفای رارقتسا   رارقتسا یاه   یاه متسیس   متسیس یزاس   یزاس یشرافس   یشرافس وو   یرازفا   یرازفا مرن   مرن یاه   یاه متسیس   متسیس رارقتسا   رارقتسا وو   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب زایتما   زایتما دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 55

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

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

زا 98 ھحفص 7 
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( ماع یماهس   ) ناریا حالما  یندعم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

صیخشت یفیک و  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  کی  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
تیحالص

1401/04/21 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنشکی  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هرازه نارتسگ  طابترا   :: عبنم هسعبنم زور  تعاس 16  یرادا  تقو  نایاپ  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هبنش

5477647 :: هرازه هرازه هبنشراهچدکدک    - 1401/04/29 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ناریا  حالما  یندعم  تکرش  یناسنا  یورین  نیمات  تهج  راکنامیپ  باختنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کارا و یاه  عمتجم  رد  یتامدخ  روما  هیلک  یارجا  تهج  یناسنا  یورین  نیمات  تهج  راکنامیپ  باختنا  دراد  رظن  رد  ماع ) یماهس   ) ناریا حالما  یندعم  تکرش 

، راسمرگ کارا و  عمتجم  زبس  یاضف  تفاظن و  راسمرگ ، کارا و  نانکراک  سیورس  راسمرگ ، کارا و  یدیلوت  عمتجم  ماش  راهان و  یاذغ  عیزوت  خبط و  لماش  راسمرگ 
ردول و یکیناکم و  لیب  ناگدننار  راسمرگ ، کارا و  هدنشک  هدننار  راسمرگ ، کارا و  راک  سیورس  یسرپمک و  هدننار  کارا ، میدس  تافلوس  ردوپ  یریگراب  یدنب و  هتسب 

کارا و رزودلب 
یکمک راکشوج  راکشارت و  کیناکمو و  دیلوت  زوماراک  کارا ، رابنا  سیون  همانراب  یمومع ، طباور  سانشراک  راسمرگ ، کارا و  رتفد  لوئسم  یراوس و  هدننار  راسمرگ ،

سانشراک کارا ،
، راسمرگ سیورس  هدننار  راسمرگ ، لوکساب  یدصتم  راسمرگ ، ینامتخاس  رگراک  راسمرگ ، نابهگن  یچرادبآ و  گنیروتینام ، قاتا  نابهگن  وپد ، ندعم و  نابهگن  ، PM

دادعت هب  رادباسح و ...  ، PM دنمراک دیرخ ، سانشراک  تکرش ، نارواشم  هژورپ ، نمروف  ندعم ، رگراک  راسمرگ ، ندعم  نابهگن  هژورپ ، نابهگن  هژورپ ، دزمزور  یاهورین 
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  تیحالص  صیخشت  یفیک و  یبایزرا  اب  هارمه  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یرازگرب  قیرط  زا  ار  رفن  دودح 200 

لایر هدرپس 3.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

، نارهت شناد ، یاقآ  یلخاد 282  نفلت 08633688115  ناریا  حالما  یندعم  تکرش  ناقیم ، ندعم  هداج  رتمولیک 8  یلامش ، یدنبرمک  ماما ، نادیم  کارا ،  : :: سردآ سردآ
یلخاد نفلت 02331433000  نانمس  هب  راسمرگ  هداج  رتمولیک 35  راسمرگ ، .یرظن  هلا  مناخ  یلخاد 306  نفلت 02188067828  کالپ 29 ، خ 64 ، دابآ ، فسوی 

ماجرف یاقآ   151

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31433000-023 :: سکف :: info@amlah.comسکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتامدخ یتامدخ روما   روما هیلک   هیلک یارجا   یارجا تهج   تهج یناسنا   یناسنا یورین   یورین نیمات   نیمات تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا 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 :
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نارهت ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

3357801022 :: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش فرظ 5   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم زورعبنم  15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

100 - 60 یتنیباک 2500400 - هاگتسیا  هاگتسد  دیرخ 18  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
tworun 100  - 60 یتنیباک 400 - هاگتسیا  - 

هام رثکادح 6  لیوحت  تدم  - 

همان تنامض  غلبم  .یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  یقوقح و ...  تیصخش  لایر -   4.365.000.000

:: سردآ سردآ

02141934 :: نفلت :: www.setadiran.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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  مود  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/23هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یگدنزاس داصتقا و   :: عبنم تعاس 14عبنم  - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477345 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/05/03 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کمرح یاه  هاچ  یرتم  هلت  تازیهجت  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  در  جردنم  باسح  اب  لایر  نیمضت 2/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر دانسا 500/000  دیرخ  غلبم 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IR-www.abfasb.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

tworuntworun   100100  -  - 6060 - - 400400 یتنیباک   یتنیباک هاگتسیا   هاگتسیا ناونع : : ناونع 77

یرتم یرتم هلت   هلت تازیهجت   تازیهجت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

esfahansteel.ir :: عبنم تعاس 15عبنم  - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477747 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لباک رتنیرپ و  یتعنص  هکبش  روتکناک  ییاقلا  روسنس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یعیفر مناخ   03152573655 یعیفر -  یاقا   03152576076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5477804 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنمیز مالقا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لباک لباک وو   رتنیرپ   رتنیرپ یتعنص   یتعنص هکبش   هکبش روتکناک   روتکناک ییاقلا   ییاقلا روسنس   روسنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 99

سنمیز سنمیز مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 1010
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ناردنزام ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/22هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

shana.ir :: عبنم تعاس 14/30عبنم  - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5478070 :: هرازه هرازه تعاس 9دکدک    - 1401/05/04 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هصقانم دیدجت  هوکداوس –  تشالآ  هنزرل  یاتسور  رد  راجفنا  دض  ییانشور  متسیس  هارمهب  یتنیباک   TBS هاگتسیا لیمکت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تیریدم نامزاس  زا   4-3 تازیهجت تاسیسات و  هتشر  رد  فیدر 1 و 2  یارب  هینبا  هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

95193768-88969737-41934-021-57895000-021 :: نفلت :: WWW.NIGC- MAZANDARAN.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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

هیمورا یرتسگداد  نانکراک  نکسم  ینواعت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401 - 116 - 002 - 4 :: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش ات  خیرات 1401/4/21  زا   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلاسر  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476204 :: هرازه هرازه :: 1401/05/04دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

برد اه و  نوفیآ  یزادنا  میسو  قیرح  نالعا  و  و 2 - فکمه 1 - گنیکراپ  تاعاشم ،  هلپ ،  هار   ) تایبصن تاعاشم و  یزادنا  میس  هیهت و  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ود رهشلگ  هیمورا -  رد  عقاو  ینواعت  تکرش  نیا  یدحاو  هژورپ 156  رد  ریاس  تاعامتجا و  نلاس  اهیرابناو و  نکزاب 

یتبث هزوح  رد  ار  هژورپ  ییارجا  ییاناوت  یتازیهجت ، یلام ، ظاحل  زا  هک  ییاهتکرش  ای  یقرب و  تاسیسات  هتشر  رد  یدنب 4  هبتر  یاراد  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  یاه  هنیزه  هیلک  هیمورا - 

فکمه هقبط  مرج  عوقو  زا  یریگشیپ  تنواعم  نامتخاس  رظتنم  دجسم  هب  هدیسرنرنهاب  راولب  هیمورا -   :: سردآ سردآ

04433465432 :: 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

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ییانشور ییانشور متسیس   متسیس هارمهب   هارمهب یتنیباک   یتنیباک   TBSTBS هاگتسیا   هاگتسیا لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 111 1

میسو میسو قیرح   قیرح نالعا   نالعا وو   - - 22 وو   - - 11 فکمه   فکمه گنیکراپ   گنیکراپ تاعاشم ،  ،  تاعاشم هلپ ،  ،  هلپ هار   هار  ) ) تایبصن تایبصن وو   تاعاشم   تاعاشم یزادنا   یزادنا میس   میس وو   هیهت   هیهت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع
یدحاو یدحاو   156156 هژورپ   هژورپ ردرد   ریاس   ریاس وو   تاعامتجا   تاعامتجا نلاس   نلاس وو   اهیرابناو   اهیرابناو نکزاب   نکزاب برد   برد وو   اهاه   نوفیآ   نوفیآ یزادنا   یزادنا

1212
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جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زا 1401/4/22هرامش دانسا  تفایرد   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476769 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رواشم ذخا  تهج  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ITS دنمشوه لقن  لمح و  یاه  متسیس  یارجا  رب  یحارط  تراظن و  هرواشم ، یارب 

حرش هب  دوخ  دنمشوه  لقن  لمح و  یاه  متسیس  یاه  هژورپ  یارجا  رب  تراظن  یحارط و  نینچمه  تاصقانم و  دانسا  هیهت  صوصخ  رد  حالص  یذ  رواشم  باختنا 
دیامن مادقا  دنشاب ، ینات  ایپ  ات  دروم  طبترمن  یفاک  قباوس  زین  ینوناق و  هبتر  تیحالص و  یاراد  هک  ییاه  تکرش  روضح  اب  یهگآ  نیا  دنب 4 رد  حورطم 

اب هبتر 3  لقادح  کیفارت  هرواشم  تیحالص  هبتر  هبتر 3 و  لقادح  تارباخم  ای  کیتامروفنا  هزوح  رد 2  ناماوت  ربتعم  هرواشم  تیحالص  هبتر  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
3 یروهمج 2 - تسایر  یزیر  همانرب  تنواعم  هیدات 

جرک  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  لالب  راولب  جرک  امرفراک   :: سردآ سردآ
یرون و ربیف  یگدننار ، ییامنهار و  تافلخت  تبث  یکیفارت ، یریوصت  ترالخنا  یزکرم  یرادرهش  نامتخاس  لالب ، راولب  جرک ، : دانسا لیوحت  تفایرد و  یناشن 

کیفارت لرتنک  تیریدم و  زکرم  هب  مهدزای  هقبط  جرک ،  یرادرهش 

02632279157 :: 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

نارهت ناتسا  یاهناتسرهش  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هتفههرامش کی  تدم  هب  یهگآ  جرد  خیرات  زا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ام مایپ   :: عبنم تاکرادتعبنم هناماس  رد  تبث  یهگآ و  راشتنا  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
( داتس  ) تلود یکینورتکلا 

5477000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  لیذ  یلک  طیارش  تاصخشم و  اب  لاس 1401  رد  یلماعت ) رگشیامن   ) یزاسدنمشوه تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا 

یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 372/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

55043596 :: نفلت :: www.teo.ir-http://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

رواشم رواشم ذخا   ذخا تهج   تهج ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 1313

یزاسدنمشوه یزاسدنمشوه تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1414
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تراجت ندعم و  تعنص  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001000003000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12هرامش  - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یاوآ   :: عبنم تعاس 12عبنم  - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477367 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/05 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یداتس هزوح  تاعالطا  یروانف  تخاسریز  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 7/847/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

ترازو یهلا ، دیهش  نامتخاس  یرتنالک ، دیهش  سردآ  هب  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  نابایخ  یهلا ، تاجن  داتسا  دیهش  نابایخ  نارهت ،  :: سردآ سردآ
تاصقانم یاهدادرارق و  روما  دحاو  تراجت  ندعم و  تعنص ،

0211456-88905324-021 :: نفلت :: www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/75/1 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/25هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

golestan.tci.ir :: عبنم :: 1401/04/25عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477377 :: هرازه هرازه :: 1401/04/26دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

dslam دیرخ یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

09111779008 :: 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

یروانف یروانف تخاسریز   تخاسریز تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1515

ds lamdslam  دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 1616
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ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5477635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرونربیف میسقت  هبعج  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یبناج5476453 تازیهجت  اه و  هنایار  ینابیتشپ  تامدخ و  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم 
(helpdesk)

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکیزیف5476493 یناگیاب  لیدبت  راک  هحفص 5)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاه5477072 متسیس  یزاس  یشرافس  یرازفا و  مرن  یاه  متسیس  رارقتسا  یرادرب و  هرهب  زایتما  دیرخ 
هتفای رارقتسا 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرونربیف یرونربیف میسقت   میسقت هبعج   هبعج ناونع : : ناونع 1717
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نانمس ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ینامزاس تسپ   44 1 حطس  3 هجرد )

نانمس ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001003132000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476279 :: هرازه هرازه :: 1401/05/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

و پات ) پل  ) یتسد هنایار  هاگتسد  ود و 31  حطس  تاقلعتم  هیلک  اب  هنایار  هاگتسد  دیرخ 50  کی و  حطس  تاقلعتم  هیلک  اب  هنایار  هاگتسد  دیرخ 80  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دانسا  رد  جردنم  تاصخشم  اب  قباطم  دانسا  رد  جردنم  تاصخشم  اب  قباطم  یلماعت  رگشیامن  هاگتسد   26

ینامزاس ) تسپ   44 1 حطس  3 هجرد  ) نانمس ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دنشابیم هصقانم  رد  تکرش  هب  زاجم  کیتامروفنا  زوجم  یاراد  یاهتکرش  طقف  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,658,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1401/08/09 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

دیهش نابایخ  نارمچ ،  دیهش  راولب  ینیمخ ،  یفطصم  دیهش  راولب  رثوک ،  نادیم  نانمس ،   ، 3519756551 یتسپ :  دک  ناغماد ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
023-33462930 سکاف :   33464929 - 33467828 نفلت :  :3519756551 و  یتسپ دک  تسپ ، ) موس   ) روپمساق

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت ناتسا  یاهناتسرهش  شرورپ  شزوما و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003044000014 :: یهگآ یهگآ هرامش   09:00هرامش تعاس :   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476293 :: هرازه هرازه :: 1401/05/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلماعت ) رگشیامن   ) یشزومآ تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نارهت  ناتسا  یاه  ناتسرهش  شرورپ  شزوما و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
( یلماعت رگشیامن   ) یشزومآ تازیهجت  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   377,550,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
07:00 تعاس : 1401/08/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

( یلماعت رگشیامن   ) یشزومآ تازیهجت  دیرخ   ، 1187613911 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یلماعت یلماعت رگشیامن   رگشیامن وو   پات ) ) پات پلپل   )) یتسد یتسد هنایار   هنایار وو   هنایار   هنایار دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1818

(( یلماعت یلماعت رگشیامن   رگشیامن  ) ) یشزومآ یشزومآ تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919
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نارهت هقطنم 11  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/2999 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم زورعبنم تدم 10  هب  یهگآ  نیا  راشتنا  خیرات  زا  دانسا  هئارا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5475992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تایلمع  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هقطنم 11 یرادرهش  هدودحم  حطس  رد  یریگزرد  تلافسآ و  شکور  شارت و  تایلمع  - 

وا 2 هیحان  حطس  رد  ور  هدایپ  لوادج و  راهنا ،  تمرم  یرادهگن و  تایلمع 
حلسم  نتب  هلول  زا  هدافتسا  اب  رصعیلو  ات  هاگشناد  نابایخ  لصاف  دح  یروهمج  نابایخ  یحطس  یاهبآ  لاقتنا  یروآ و  عمج  ریسم  یارجا  تایلمع 

هقطنم 11 یرادرهش  تالحم  یارس  یرادا و  یاهنامتخاس  یاهروسناسآ  تاسیسات و  یربهار  یرادهگن و  ریمعت ، تایلمع  -
وا 3 یحاون  حطس  رد  یکیفارت  تازیهجت  یدومع و  میالع  ضیوعت  ریمعت و  تایلمع  یارجا  - 

یهگآ  لصا  رد  جردنم  لماک  نتم  - .. 
یسمش هام  هن  یلا 13  دراوم 12  یسمش  لاس  کی  یلا 11  دروم 1  تامدخ  ماجنا  تدم 

دروم 4 روشک و  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  هینبا  ای  دناب  هار و  هبتر 5  یاراد  دروم 2 و 3  دناب و  هار و  هبتر 5  لقادح  یاراد  دروم 1  نایضاقتم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
زا هرداص  هوضوم  اب  طبترم  ربتعم و  یراکنامیپ  تراک  یاراد  تسیاب  یم  روکذم  دراوم  رب  هوالع  هدوب و  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  هینبا  هبتر 5  لقادح  یاراد 
زا راکنامیپ  تیحالص  ربتعم  یهاوگ  هبتر و  یاراد  ای  یعامتجا و  هافر  راک و  نواعت و  ترازو  زا  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  دروم 5  یرادرهش  ینارمع  ینف و  تنواعم 

یلایر و تیفرظ  یاراد  طبترم و  ربتعم و  تیحالص  صیخشت  ینف و  ناوت  نعت  همانیهاوگ  یاراد  دروم 6 و 7  تاسیسات و  هتشر  رد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس 
یرادرهش یرهش  تامدخ  روما  یرهش  هعسوت  یزیر و  همانرب  لک  هرادا  زا  طبترم  ربتعم و  همانیهاوگ  یاراد  ای  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  راک  ماجنا  زاجم  فقس 

دنشاب و نارهت  یرادرهش  رد  یراک  دازآ  تیفرظ  روشک و  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یربارت  هار و  هتسر  رد  هبتر 5  لقادح  یاراد  یلا 11  دروم 8  دنشاب  نارهت 
همانیهاوگ یاراد  تسیاب  یم  یلا 5 و 8 و 11  دروم 1  دشاب  هتشاد  رارق  نارهت  یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم  هناماس  رد  دیاب  ناراکنامیپ  مان  نینچمه 

...ینمیا تیحالص  دات 

مود هقبط  هرامش 1  نامتخاس  نیوزق  نابایخ  نیوزق  نادیمرد  عقاو  یرادرهش  یاهدادرارق  روما  تاداهنشیپ  لوبق  دانسا و  تفایرد   :: سردآ سردآ

84161202 - 841617 :: نفلت :: business tehran.ir bus.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

ورور هدایپ   هدایپ وو   لوادج   لوادج راهنا ،  ،  راهنا تمرم   تمرم وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع یریگزرد - - یریگزرد وو   تلافسآ   تلافسآ شکور   شکور وو   شارت   شارت تایلمع   تایلمع یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 2020
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رصن یگدنزاس  هسسوم   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 7/30هرامش زا  خروم 1401/4/18  زا  دانسا   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم یلا 15 

هدیازم هصقانم   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476202 :: هرازه هرازه :: 1401/05/09دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمضت لایر   22/000/000/000: دروارب غلبم  یرلاگ  لنوت و  یرلاگ و  فک  رگم  یارجا  فک و  ژالگر  هارمه  هب  فرط  ود  ویناک و  یدزمتسد  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر   1/100/000/000

لمح  یریگراب و  رزودلب و  روکیپ و  اروس  داوم  زا  هدافتسا  اب  یگنس  یاه  هشنارت  رد  یرادربکاخ  تایلمع  یارجا 
لایر نیمضت 8/250/000/000  لایر   165/000/000 دروارب غلبم 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  :: و ...  یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نامتخاس 26 داشرا -  راولب  یقداص -  دیهش  راولب  یسودرف -  نادیم  دهشم -  : رازگ هصقانم   :: سردآ سردآ

یلخاد 5147  05137671491 :: 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

اسف یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005146000041 :: یهگآ یهگآ هرامش   12:30هرامش تعاس :   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 12:30عبنم تعاس :   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476245 :: هرازه هرازه :: 1401/05/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ژوفر  یزیمآ  گنر  یکیفارت و  یروحم  یشک  طخ  هصقانم  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سراف  ناتسا  اسف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ژوفر  یزیمآ  گنر  یکیفارت و  یروحم  یشک  طخ  هصقانم  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
15,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   750,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1401/05/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ملعم راولب  اسف   ، 7461743361 یتسپ :  دک  اسف ،  رهش :  سراف ،  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

رزودلب رزودلب ازوس   ازوس داوم   داوم اباب   یگنس   یگنس یاه   یاه هشنارت   هشنارت ردرد   یرادربکاخ   یرادربکاخ تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا فکفک -  -  ژالگر   ژالگر هارمه   هارمه هبهب   فرط   فرط ودود   وو   ویناک   ویناک یدزمتسد   یدزمتسد یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2 12 1

ژوفر ژوفر یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر وو   یکیفارت   یکیفارت یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   هصقانم   هصقانم دیدجت   دیدجت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2222

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

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

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

2001001305000080 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476282 :: هرازه هرازه :: 1401/05/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  یاه  هار  درس  یشک  طخ  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دمحاریوب  هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناتسا یاه  هار  درس  یشک  طخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   640,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
11:11 تعاس : 1401/08/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ب.ک  ، 7591656858 یتسپ :  دک  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

2001001305000079 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476289 :: هرازه هرازه :: 1401/05/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا  ینایرش  یاه  هار  یلصفم  یاه  کولب  لمح  بصن و  هیهت و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دمحاریوب  هیولیگهک و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناتسا ینایرش  یاه  هار  یلصفم  یاه  کولب  لمح  بصن و  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   5,740,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
11:11 تعاس : 1401/08/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ب.ک  ، 7591656858 یتسپ :  دک  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا ناتسا یاه   یاه هار   هار درس   درس یشک   یشک طخطخ   یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2323

ناتسا ناتسا ینایرش   ینایرش یاه   یاه هار   هار یلصفم   یلصفم یاه   یاه کولب   کولب لمح   لمح وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2424
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جرک یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خیراتهرامش تعاس 12:00  ات  یهگآ  راشتنا  خیرات  زا   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/4/26

ناسارخ  :: عبنم خیرات 1401/5/5عبنم تعاس 12:00  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476961 :: هرازه هرازه خروم 1401/5/6دکدک   رد   - 1401/05/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

راذگاو طیارش  دجاو  ناراکنامیپ  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لیذ  لودج  رد  جردنم  هژورپ  رهش ،  یمالسا  یاروش  بوصم  هجدوب  ربارب  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن

حطس یاه  لپ  یزاس  نمیا  واه  لیردنه  تمرم  رهش (  حطس  یاه  لپ  تاصقاون  عفر  یرادهگن و  ریمعت و  تایلمع  یارجا  یسدنهم و  تامدخ  هصقانم  ( 1  ) دیدجت - 
رابتعا  فقس  ات  رهش ) 

لایر هژورپ 20.000.000.000  غلبم  - 

یربارت  هار و  هبتر 5  لایر -  هدرپس 1.000.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ای دشاب و  دیدمت  لباق  هتشاد و  رابتعا  زور  تدم 90  هب  هک  قوف  غلبم  لداعم  یکناب  همان  تنامض  .ددرگ  هئارا  لیذ  یاهشور  زا  یکی  هب  هصقانم  رد  تکرش  هدرپس 

رهش کناب  باسح 700786948623  هب  قوف  غلبم  هب  یدقن  شیف  زیراو 
دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  جرک -  یرادرهش  مان  هب  باسح 700785313795  هب  دانسا  دیرخ  هنیزه  ناونع  هب  لایر  غلبم 1/000/000 

اهدادرارق اهنامیپ و  روما  هرادا  متفه  هقبط  جرک -  یرادرهش  لالب  راولب  دیحوت -  نادیم  جرک -  سردآ   :: سردآ سردآ

026-35892423 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.karaj.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

لپلپ یزاس   یزاس نمیا   نمیا واه   واه لیردنه   لیردنه تمرم   تمرم رهش (  (  رهش حطس   حطس یاه   یاه لپلپ   تاصقاون   تاصقاون عفر   عفر وو   یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا وو   یسدنهم   یسدنهم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع
 ( ( رهش رهش حطس   حطس یاه   یاه

2525
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دنرم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001050150000033 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/05/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:30عبنم تعاس :   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476994 :: هرازه هرازه :: 1401/05/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لودج  وشرفگنسدیرخ  یهگآ  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یقرش  ناجیابرذا  ناتسا  دنرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

لودج  وشرفگنسدیرخ  یهگآ  دیدجت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
27,249,600,100 یلام :  دروآرب 

لایر   1,363,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرادرهش هناخریبد  لیوحت  تاصخشم  رکذ  اب  هتسبرس  تکاپ  رد  هناماس  رد  یراذگراب  زا  دعب  ار  یکناب  همانتنامض  لصا  تسیاب  یم  نایضاقتم  نیمضت :  تاحیضوت 

دنیامن 
09:00 تعاس : 1401/06/24 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرهش راولب  ماما  نابایخ   ، 5418618711 یتسپ :  دک  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  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

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1-1401/040 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش راشتنا  خیرات  زا  زور  تدم 7  فرظط  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476776 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  ار  تسویپ ) هشقن  تاصخشم و  قبط   ) گنیدیالسا یپوکسلت  کیتاموتا  برد  هاگتسد  ود  بصن  هیهت و  دراد  رظن  رد  وفسنارت  ناریا  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن یرادیرخ  یمومع  هصقانم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

وفسنارت ناریا  تکرش  نارهت  هداج  رتمولیک 4  ناجنز   :: سردآ سردآ

33790548-024 :: نفلت :: WWW,iran-transfo.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لودج لودج وو   شرف   شرف گنس   گنس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2626

گنیدیالسا گنیدیالسا یپوکسلت   یپوکسلت کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد هاگتسد   هاگتسد ودود   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2727
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ریدغ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/015غ ف ع یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تظافح متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ،  تازیهجت ،  نیمات  یلیصقت ، یحارط  تایلمع  هصقانم  دراد  رظن  رد  ریدغ  یمیشورتپ  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن رازگرب  هصقانم  طیارش  دجاو  یاه  تکرش  نیب  یا ،  هلحرم  ود  تروص  هب  دوخ   CCTV یریوصت تراظن   IT رب ینتبم  کینورتکلا 

لایر دانسا 500.000  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر همان 30.000.000.000  تنامض  غلبم 

تسارح هنامرحم  هناخریبد  ریدغ  یمیشورتپ  تیاس 3  یداصتقا ، هژیو  هقطنم  رهشهام ، ناتسزوخ ،  :: سردآ سردآ

06152124617 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1717   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزومآداوس تضهن  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476129 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد هکبش و  تخاسریز ، تینما  هرواشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003041000037 زاین :  هرامش 

یزوما داوس  تضهن  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414713681 یتسپ :  دک  هرامش 127 ،  یمطاف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83782411-021  ، 88969022-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88964391-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ITIT ربرب   ینتبم   ینتبم کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح متسیس   متسیس شزومآ   شزومآ وو   یزادنا   یزادنا هار   هار بصن ،  ،  بصن تازیهجت ،  ،  تازیهجت نیمات   نیمات یلیصقت ، ، یلیصقت یحارط   یحارط تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2828

هداد هداد وو   هکبش   هکبش تخاسریز ، ، تخاسریز تینما   تینما هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع 2929

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

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

زا 98 ھحفص 21 
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یزومآداوس تضهن  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد هکبش و  تخاسریز ، تینما  هرواشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003041000037 زاین :  هرامش 

یزوما داوس  تضهن  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414713681 یتسپ :  دک  هرامش 127 ،  یمطاف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83782411-021  ، 88969022-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88964391-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزومآداوس تضهن  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد هکبش و  تخاسریز ، تینما  هرواشم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003041000037 زاین :  هرامش 

یزوما داوس  تضهن  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن هعجارم  یتسویپ  کرادم  هب  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1414713681 یتسپ :  دک  هرامش 127 ،  یمطاف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

83782411-021  ، 88969022-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88964391-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداد هداد وو   هکبش   هکبش تخاسریز ، ، تخاسریز تینما   تینما هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع 3030

هداد هداد وو   هکبش   هکبش تخاسریز ، ، تخاسریز تینما   تینما هرواشم   هرواشم ناونع : : ناونع 3131

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

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

زا 98 ھحفص 22 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مراهچ  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دامرف هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  اضاقت  حرش  هدهاشم  تهج  دشاب - یم  رظن  دم  الاب  دک  ناریا  اقیقد   - سوریو یتنآ  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096783000003 زاین :  هرامش 

مراهچ هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
زادرپ نما  یرازفا  مرن  هدننک  هضرع  عجرم  یددع  هتسب 1   Ultimate هخسن شیوداپ  ینامزاس  سوریو  یتنآ  یتینما   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  اضاقت  حرش  هدهاشم  تهج  دشاب - یم  رظن  دم  الاب  دک  ناریا  اقیقد   - سوریو یتنآ  سنسیال   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31316113-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تارداص  هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476398 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

میقم یناسنا  یورین  قیرط  زا  یقوقح  یلام و  تینما ، رازفا ، مرن  رازفا ، تخس  یاه  هزوح  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003078000013 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
یبایراک مادختسا و  یاه  سناژآ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هظحالم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1513835711 یتسپ :  دک  تارداص ،  هعسوت  کناب  شبن خ 15 - ریصق - دمحا  خ  نیتناژرآ - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81923431-021  ، 81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دامرف .دامرف هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف هبهب   اضاقت   اضاقت حرش   حرش هدهاشم   هدهاشم تهج   تهج دشاب - - دشاب یمیم   رظن   رظن دمدم   الاب   الاب دکدک   ناریا   ناریا اقیقد   اقیقد  - - سوریو سوریو یتنآ   یتنآ سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3232

میقم میقم یناسنا   یناسنا یورین   یورین قیرط   قیرط زازا   یقوقح   یقوقح وو   یلام   یلام تینما ، ، تینما رازفا ، ، رازفا مرن   مرن رازفا ، ، رازفا تخس   تخس یاه   یاه هزوح   هزوح یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3333

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

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

زا 98 ھحفص 23 
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تبرت ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
هیردیح

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476441 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرصب یعمس و  ورین  یریگراکب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004688000059 زاین :  هرامش 

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

رفن 3 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

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

تسویپ مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52226011-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52228021-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرصب یرصب وو   یعمس   یعمس ورین   ورین یریگراکب   یریگراکب ناونع : : ناونع 3434
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نیارفسا یتعنص  عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ABB Drive Studio رازفا مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسردم 09381587766 سدنهم  ینف  ِ

هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  یمشاه 09334833494-
1101001469000357 زاین :  هرامش 

نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   GUTEBRUCK یتراجت مان   + Reporter لدم  network management رورس الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/19 زاین :  خیرات 

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ABB Drive Studio رازفا مرن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یسردم 09381587766 سدنهم  ینف  ِ

هدننک نیمات  اب  لاسرا  هنیزه  یمشاه 09334833494-

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

37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ABB Drive StudioABB Drive Studio  رازفا رازفا مرن   مرن ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هگنلردنب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبرجت اب  یورین  تازیهجت و  اب  ناتسرامیب  هدنورپ  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090888000023 زاین :  هرامش 

هگنل ردنب  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هدنورپ 150000 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

هگنلردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دادرارق دقع  تروص  هب  یناتسرامیب  هدنورپ  نکسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7971933647 یتسپ :  دک  هگنلردنب ،  نامرد  تشادهب و  هکبش  نازابناج -  راولب  هگنلردنب -  ناتسرهش  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44226067-076  ، 44244015-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44244019-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476906 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Tape Quantum هاگتسد ود  تهج  هلاس  کی  Service سنسیال شورف  زا  سپ  تامدخ  لامعا و  ، نیمات دادرارق  دیدمت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا یتفن  یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  رد  عقاو  Scalar i3

1101092935000330 زاین :  هرامش 
یتفن یاه  هدروارف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
سنسیال 2 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  همیمض  لیاف  رد  هدش  رکذ  طیارش  کرادم و  یمامت  لاسرا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1583746911 یتسپ :  دک  هرامش 1 ،  نامتخاس  باداش - دیهش  ناردارب  نابایخ  رهشناریا - نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84121061-021  ، 84129-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88321060-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبرجت هبرجت اباب   یورین   یورین وو   تازیهجت   تازیهجت اباب   ناتسرامیب   ناتسرامیب هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 3636

سنسیال سنسیال شورف   شورف زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ وو   لامعا   لامعا ،، نیمات نیمات دادرارق   دادرارق دیدمت   دیدمت ناونع : : ناونع 3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477211 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تالغتسم کالما و  هناماس  رد  هطوبرم  تاعالطا  یرازگراب  نکسم و  نیمز و  یلم  نامزاس  یکینورتکلا  ویشرآ  یاه  هدنورپ  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003598000073 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هقبط هشوپ و  ضیوعت  تالغتسم  یضارا و  تیریدم  هچراپکی  هناماس  رد  تاعالطا  دورو  یراذگراب و  دانسا ، نکسا   ، یسیون هصالخ   ، یرامشزاب  ) :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  لماک و  یتسویپ  کرادم   - دشاب یمن  اهنت  نکسا  لماش  (- نکسم نیمز و  یلم  نامزاس  لمعلاروتسد  ساسا  رب  یناگیاب  یدنب 

دک یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  نامتخاس  28 ناروالد هچوک  رون  مایپ  هاگشناد  یوربور  رابناهج  هارراهچ  نارادساپراولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916793399 یتسپ : 

333333-076  ، 3332591-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3332594-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمالسا یروهمج  یللملا  نیب  یاههاگشیامن  یماهس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناریا

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477218 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 متسیس  ناراکمه  تکرش  یلامو  یرادا  رازفا  مرن  ینابیتشپ  داد  رارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001063000175 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/04/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ طیارش  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1999613954 یتسپ :  دک  نارهت ،  یللملا  نیب  یاه  هاگشیامن  یمئاد  لحم  نارمچ  دیهش  هارگرزب  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

21912942-021  ، 21919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22662669-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکینورتکلا یکینورتکلا ویشرآ   ویشرآ یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 3838

تکرش تکرش یلام   یلام وو   یرادا   یرادا رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ داد   داد رارق   رارق ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  هب  هتسباو  خیش  رتکد  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 07 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477488 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددرگ هجوت  تسویپ  تفه  هب   lis متسیس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091708000049 زاین :  هرامش 

دهشم خیش  رتکد  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
دنرفا تاعالطا  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف   CD عون  LIS هاگشیامزآ یاه  هاگتسد  طبار  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

تعنص
هتسب 1 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یکشزپ مولع  هاگشناد  یرادباسح  لاور  قبط  تخادرپ  هوحن  تسا  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئرا  ددرگ  هجوت  تسویپ  لیاف  هب  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یلخاد 211  هرامش 37269021-051  اب  رتشیب  عالطا  تروصرد  دشاب  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لقن  لمح و  هنیزه  دهشم 

9139963185 یتسپ :  دک  خیش 3 ،  رتکد  شبن  ینرق 6 -  دیحوت -  نادیم  راب و  نادیم  هارراهچ  لصافدح  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37269021-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37277470-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاریش یلیلخ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یمومع  یصاصتخا و  طیارش  قبط  یلیلخ  ینامرد  یشزومآ  زکرمرازفا  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090053000027 زاین :  هرامش 
زاریش یلیلخ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
لاس 1 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  انث  هناماس  یهاوگ  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7193616641 یتسپ :  دک  یلیلخ ،  ینامرد  شزومآ  زکرم  یلیلخ - نابایخ  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36291470-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36291671-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددرگ ددرگ هجوت   هجوت تسویپ   تسویپ تفه   تفه هبهب     lislis متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4040

تسویپ تسویپ یمومع   یمومع وو   یصاصتخا   یصاصتخا طیارش   طیارش قبط   قبط یلیلخ   یلیلخ ینامرد   ینامرد یشزومآ   یشزومآ زکرمرازفا   زکرمرازفا مرن   مرن وو   رازفا   رازفا تخس   تخس ینابیتشپ   ینابیتشپ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 4141

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سراف ناتسا  دنمیم  هقطنم  شرورپ  شزومآ و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477746 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روتینام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004055000021 زاین :  هرامش 

دنمیم شرورپو  شزوما  هرادا  هدننک :  رازگرب 
LG یتراجت مان   T730BH لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

دابآ زوریف  رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7474134519 یتسپ :  دک  سراف ،  ناتسا  دنمیم  هقطنم  شرورپ  شزومآ و  هرادا  یتخت ، نابایخ  دنمیم ، دابآ ،  زوریف  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38774082-071  ، 38772911-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38772911-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابانگ ناتسرهش  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مجنپ تبون  یجوز  هزوح  تاودا  نتشاد  هگن  زور  هب  یزادنا و  هار  سیورس و  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004723000016 زاین :  هرامش 

دابانگ ناتسرهش  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/05/21 زاین :  خیرات 

دابانگ رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.مجنپ تبون  مالعتسا  ددرگ  یرازگراب  هارمه  تباث و  سامت  هرامش  هدننک و  تکرش  کرادم  هارمه  هب  دات و  زا  سپ  یریگراب و  دانسا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9691619494 یتسپ :  دک  رتشا ،  کلام  راولب  یاهتنا  دابانگ ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

57254811-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

57254830-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روتینام روتینام ناونع : : ناونع 4242

مجنپ مجنپ تبون   تبون یجوز   یجوز هزوح   هزوح تاودا   تاودا نتشاد   نتشاد هگن   هگن زور   زور هبهب   وو   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   سیورس   سیورس ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 4343

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تمالس  همیب  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   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477798 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاسکی تدمب  داتس  یاهرورس  یارب   SSL همانیهاوگ هراجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تامدخ  حرش  قبط 

1101001120000019 زاین :  هرامش 
ناریا تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/05/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تسویپ  امتح  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  تسویپ  تامدخ  حرش 

1467863433 یتسپ :  دک  کالپ 1 ،  ناشخرد  شبن  یلامش  کمالف  نابایخ  کناویا  راولب  ( برغ  ) سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

96881805-021  ، 22858720-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22852124-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5477826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/06/16 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رازفا مرن  یاقترا  تامدخ  ناونع : 
14011067 مالعتسا :  هرامش 

رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 
2022/07/16 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تامدخ   تامدخ حرش   حرش قبط   قبط لاسکی   لاسکی تدمب   تدمب داتس   داتس یاهرورس   یاهرورس یارب   یارب   SSLSSL همانیهاوگ   همانیهاوگ هراجا   هراجا ناونع : : ناونع 4444

رازفا رازفا مرن   مرن یاقترا   یاقترا تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

سراف ناتسا  زاگ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476101 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ مالعتسا  لیاف  رد  دوجوم  ینف  تاصخشم  قبط  یناریا  دنرب  هطوبرم ، سکاب  یتارباخم و  درب  ملق  دادعت 2  تهج - :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیریگب سامت  هرامش 09053102046  اب  زاین  تروص  رد  - 

1101092586000075 زاین :  هرامش 
سراف ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نویساموتا هناسر  ارف  هدننک  هضرع  عجرم  قرش  نویساموتا  یرون  وفاک  یتراجت  مان   150x70x200 cm داعبا  D1000 لدم یتارباخم  درب  هدنرادهگن  هظفحم  الاک :  مان 
قرش

ددع 2 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

هوژپ تعنص  یماح  یسدنهم  یحارط  هدننک  هضرع  عجرم   ENDRESS HAUSER یتراجت مان   RF590 گنیجیگ کنات   NRF 590X-U10A یتارباخم درب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

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

.تسویپ مالعتسا  لیاف  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  یناریا  دنرب  هدنراد ، هگن  سکاب  یتارباخم و  درب  ملق  دادعت 2   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم کالم  تسویپ  مالعتسا  طیارش  مالعتسا و  لیاف  - 

.ددرگ تسویپ  سامت  تاعالطا  ینف و  داهنشیپ  - 
.دیریگب سامت  هرامش 09053102046  اب  زاین  تروص  رد  - 

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

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

38209000-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتارباخم یتارباخم درب   درب یتارباخم --  --  یتارباخم درب   درب هدنرادهگن   هدنرادهگن هظفحم   هظفحم ناونع : : ناونع 4646

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دهشم ع )  ) اضر ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ههام تخادربزاب 7   .. دراد هباشم  دک  ناریا   .. دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه...میس  لباک  ددع   41 ..هکبش تحت  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم تسویپ  لیاف  یاراد..دنس  میظنت  زا  دعب 

1101091057000195 زاین :  هرامش 
دهشم اضر ع   ماما  یباوختخت  ناتسرامیب 610  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  ورکیم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   SSC-E438P لدم یتعنص  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 41 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لباک هکبش و  لباک  ترجا  هیهت و  + دراه بصن  هیهت و  نیبرود + هاگتسد  لماک 41  یزادنا  هار  ارجا و  بصنو و  هیهت  ددع   41 ..هکبش تحت  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم تسویپ  لیاف  یاراد..دنس  میظنت  زا  دعب  ههام  تخادربزاب 7   .. دراد هباشم  دک  ناریا   .. دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   ... قرب

9137913316 یتسپ :  دک  ع ، )  ) اضر ماما  نابایخ  اضر -  ماما  نادیم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38022111-051  ، 38022012-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38591057-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476566 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HIMA تازیهجت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034001930 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زادرپ سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  زادرپ  سراپ  هدنزاس  عجرم   HIMA یتراجت مان   H41-q/51-q لدم متسیس  لرتنک  یس  لا  یپ  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83768241-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میس میس لباک   لباک ددع   ددع   4141 ..هکبش ..هکبش تحت   تحت نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 4747

HIMAHIMA  تازیهجت تازیهجت ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یراجاغآ 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 07 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ  یتسویپ  تاصخشم  قباطم   ) VIBRATION PICKUP 9906607 شزرل متسیس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا 

1101093228000681 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

سراپ هار  اناه  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   PEPPERL FUCHS یتراجت مان   NJ10-22-N-G-5M لدم جنسرود  رومان  ییاقلا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   MAGNETIC PICK-UP یتراجت مان   902750C1 لدم  rpm 16000 تعرس رالوس  یزاگ  نیبروت  جنسرود  روسنس  الاک :  مان 

نیسکا شخرچ  دارآ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  زادرپ  نامژار  عیانص  هدنزاس  عجرم   BENTLY NEVADA یتراجت مان  لدم 7200  گنیروتینام  متسیس  جنس  شزرل  دربراک  یرس 7200  درب  الاک :  مان 

زادرپ نامژار  عیانص  هدننک 
ددع 6 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  زادرپ  نامژار  عیانص  هدنزاس  عجرم   METRIX یتراجت مان  لدم 4024  گنیروتینام  متسیس  جنس  شزرل  دربراک  یرس 4024  درب  الاک :  مان 

زادرپ نامژار  عیانص 
ددع 6 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلایر یرابتعا   : تخادرپ -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراجاغآ تفن  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  -2

دشابیم هصقانم  زا  فارصنا  هلزنم  هب  یجراخ  یالاک  داهنشیپ   ، یناریا یالاک  دیلوت  تروص  رد  -3
ددرگ یراذگ  راب  هناماس  رد  یمازلا و  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  -4

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52623492-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

VIBRATION PICKUP 9906607VIBRATION PICKUP 9906607  شزرل شزرل متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 4949
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یراجاغآ 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 07 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477122 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ  یتسویپ  تاصخشم  قباطم   ) نزخم 9906763 حطس  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا 

1101093228000682 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناتسزوخ دالوف  هدننک  هضرع  عجرم   VAL.CO یتراجت مان   FO-2.0.15.GV.7.10P لدم تالایس  یلرتنک  حطس  چیئوس  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/07/05 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلایر یرابتعا   : تخادرپ -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراجاغآ تفن  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  -2

دشابیم هصقانم  زا  فارصنا  هلزنم  هب  یجراخ  یالاک  داهنشیپ   ، یناریا یالاک  دیلوت  تروص  رد  -3
ددرگ یراذگ  راب  هناماس  رد  یمازلا و  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  -4

دشابیم هتفه  کی  هنومن  لاسرا  تلهم  - 5

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52623492-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ابص هاگورین  تاریمعت  یرادرب و  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   ، نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tenders.sabaom.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477554 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مق یبیکرت  لکیس  هاگورین  هب  طوبرم   PLC گولانآ یدورو  یمیش  تراک  ددع  دیرخ 2  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

ناتساد یاقآ   153 یلخاد نفلت 021-88659600   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نزخم نزخم حطس   حطس چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 5050

PLCPLC  گولانآ گولانآ یدورو   یدورو یمیش   یمیش تراک   تراک ددع   ددع   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151
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ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/4/29هرامش ات 15:50  تعاس 8:57  زا  زا 1401/4/20   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5477639 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنمیز مالقا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Pipe تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000397 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138235-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنمیز سنمیز مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 5252

PipePipe ناونع : : ناونع 5353
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5477849 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/07/03 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
hdc-1127-2-c ینف هرامش   - obara ناشن اب  کرحتم  شوج  هطقن  هاگتسد  هدنرادهگن  نیمات  ناونع : 

14011363 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/07/13 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم :: 2022/07/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477870 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

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

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

2022/07/30 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

obaraobara ناشن   ناشن اباب   کرحتم   کرحتم شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد هدنرادهگن   هدنرادهگن نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5454

obaraobara ناشناب   ناشناب هندب   هندب شوج   شوج هطقن   هطقن هاگتسد   هاگتسد هدنرادهگن   هدنرادهگن عاونا   عاونا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5555
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(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476360 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دک ناریا  قبط  قیرح  افطا  هدنمد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003390000005 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحمراهچ و  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دابعلا حتف  یناگرزاب  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   POWER BLOWER هدنزاس عجرم   EB700A لدم ینیزنب  قیرح  افطا  هدنمد  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8818613154 یتسپ :  دک  هرادا ،  تارادا - عمتجم  ناماس - هزاورد  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32251114-038  ، 32223572-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32227301-038 :: 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

دکدک ناریا   ناریا قبط   قبط قیرح   قیرح افطا   افطا هدنمد   هدنمد ناونع : : ناونع 5656
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نارهت نهآ  هار  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476383 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت قبط  الاک  تسا  هباشم  الاک  دک  رتیل  قیرح 500  افطا  یارب  فک )  ) موف فک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001338000061 زاین :  هرامش 
نارهت نها  هار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناهاپس شات  نمیا  ینلیتا  یلپ  هکشب   Lit 60 مجح دصرد  ینیئتورپ 3 قیرح  ءافطا  فک  الاک :  مان 
هکشب 500 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رابنا برد  لیوحت   AFFF دصرد نیئتورپ 3  روئرولف  ای  نیئتورپ  فک  رتیل   500 .تسا رتیل  دحاو  .تسا  هباشم  الاک  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

55124604-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلاسزرا روتکاف  تسویپ و  قباطم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004208000009 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
کیرتکلا چا.ما.یا  هدننک  هضرع  عجرم   AMH38 لدم  db 118 یتوص ناوت  اب  یکینورتکلا  ریژآ  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلاسزرا روتکاف  تسویپ و  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3413953141 یتسپ :  دک  کالپ 60 ،  نامیا  هچوک  شبن  یلامش  یسودرف  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33891109-028  ، 33891101-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33891120-028 :: 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

تاحیضوت تاحیضوت قبط   قبط الاک   الاک تسا   تسا هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   رتیل   رتیل   500500 قیرح   قیرح افطا   افطا یارب   یارب فکفک ) )  ) ) موف موف فکفک   ناونع : : ناونع 5757

dbdb  1 181 18 یتوص   یتوص ناوت   ناوت اباب   یکینورتکلا   یکینورتکلا ریژآ   ریژآ ناونع : : ناونع 5858
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ناگزمره ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  متسیس  7801 و  سابعردنب هبعش  رورس  قاتا  کیتاموتا  ئافطا  قیرح و  مالعا  متسیس  یرادهگن  سیورس و  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
بعش 7800 روما  هرادا  هنازخ  کیتاموتا  ئافطا  و 

1101030651000053 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  بعشروما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/01 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدننک تکرش  راکنامیپ و  ندوب  یموب  هب  مازلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  بعش ،  روما  هرادا  شخپوراد -  نابایخ  تلاسر و  هارراهچ  نیب  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915868358

33669898-076  ، 33669890-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669890-076 :: 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

وو قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس وو     78017801 سابعردنب سابعردنب هبعش   هبعش رورس   رورس قاتا   قاتا کیتاموتا   کیتاموتا ئافطا   ئافطا وو   قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع
78007800 بعش   بعش روما   روما هرادا   هرادا هنازخ   هنازخ کیتاموتا   کیتاموتا ئافطا   ئافطا

5959
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راداهب دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476734 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ هب  طوبرم  هیاپ  روتکتد و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009030000265 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  راداهب  دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک  هدننک :  رازگرب 
ددع دادعت 25   ESSER 800371 تاصخشم :  اب  لانشنوناک  دود  روتکتد  -1 - 
ددع دادعت 25   ESSER 805590 تاصخشم :  اب  لانشنوناک  روتکتد  هیاپ  -2

ددع دادعت 5   ESSER 804900 تاصخشم : اب  لانشنوناک   ( Call point  ) یتسش -3
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

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

لمآ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش مالعا  اجکی  تروص  هب  تمیق 

.دوش هظحالم  اه  همیمض 

4616163119 یتسپ :  دک  یتسپ 46135878 ،  قودنص  ناتسمچ  هداج  رتمولیک 7  لمآ  ناردنزام  لمآ ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43133755-011  ، 43132612-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43132566-011 :: 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

نآنآ هبهب   طوبرم   طوبرم هیاپ   هیاپ وو   روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 6060
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ناجیابرذآ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477004 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دالوف تکرش  قیرح  نالعا  متسیس  یارجا  لیمکت و  تهج  راکنامیپ  باختنا  زا  لبق  هرواشم  ماجنا  تهج  یلام  داهنشیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
- ناجیابرذآ

1101093266000355 زاین :  هرامش 
ناجیابرذا دالوف  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/10 زاین :  خیرات 
هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- ناجیابرذآ دالوف  تکرش  قیرح  نالعا  متسیس  یارجا  لیمکت و  تهج  راکنامیپ  باختنا  زا  لبق  هرواشم  ماجنا  تهج  یلام  داهنشیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5346179111 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  دالوف  تکرش  - نهآ هار  هاگتسیا  بنج  - هنایم هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337876-041  ، 52333292-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52333291-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   لیمکت   لیمکت تهج   تهج راکنامیپ   راکنامیپ باختنا   باختنا زازا   لبق   لبق هرواشم   هرواشم ماجنا   ماجنا تهج   تهج یلام   یلام داهنشیپ   داهنشیپ ناونع : : ناونع 6161
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ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( وکیاوزیا )

ناگزمره ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477149 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ، داعبا ینف ،  تاصخشم  ، تامازلا قبط  (. FIRE DETECTION SYSTEM  ) قیرح مالعا  ییاسانش و  متسیس.هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ pos اب قباطم  اه و . ..  همانیهاوگ 
1101092297000622 زاین :  هرامش 

ناریا لحاسارف  عیانص  یزاس و  یتشک  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DURAG هدنزاس عجرم   DURAG یتراجت مان   P/N:D-LX 100UA/94 EX لدم قیرح  مالعا  متسیس  هلعش  روتکتد  الاک :  مان 

نارهت بانرجف  هدننک 
ددع 42 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سپ تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  .تسیمازلا  روتکاف  شیپ  یراذگراب  مالعتسا و  مرف  لیمکت  تسویپ ،  تاصخشم  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  الاک  یفیک  ینف و  دیئات  لیوحت و  زا 

( ، ناریا لحاس  ارف  عیانصو  یزاس  یتشک  عمتجم  تکرش   ) ییایرد عیانص  عمتجم   - سابعردنب برغ  یرتمولیک   37 سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7934174715 یتسپ :  دک 

32571025-076  ، 32571193-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32571152-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس هلعش   هلعش روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 6262
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یراجاغآ 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 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477185 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  حرش  قبط  پیت 40-200  ناریپمپ  زکرمزا  زیرگ  پمپ  یکدی  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دکناریا  زا 

1101093228000684 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اناد راود  نیشام  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  اناد  راود  نیشام  هدنزاس  عجرم   OH یقفا ژویفیرتناس  پمپ  دربراک  یکدی  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
تس 314 دادعت : 

1401/06/21 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرابتعا تخادرپ  یراجاغآ - رابنا  برد  لیوحت  هدنزاس - تکرش  زا  الاک  تلاصا  یهاوگ  - تسیمازلا ینف  داهنشیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یحالف 09163358974 نارهم 

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-933-PHS-05456-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 20-04-1401  زا   - 1401/04/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5477303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاضاقت  قباطم   HIGH TEMPERATURE GAS DETECTOR نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ - 

:: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  3232   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

.تسا .تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا زازا   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل حرش   حرش قبط   قبط   4040 -- 2 00200 پیت   پیت ناریپمپ   ناریپمپ زکرمزا   زکرمزا زیرگ   زیرگ پمپ   پمپ یکدی   یکدی تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 6363

HIGH TEMPERATURE GAS DETECTORHIGH TEMPERATURE GAS DETECTOR نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 6464
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رهشوب ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: 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 14 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5475982 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالعتسا مرفرد  تمیق  مالعا.تسویپ  طیارشو  تاصخشماب  قباطم  لاس  2 ربتعم یتناراگاب  دروک  چپو  چیئوس  ، لنپ چپدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هباشمدک  ناریا.تسا  یمازلا  تسویپ 

1101004198000041 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

راگنارف ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   MICRONET یتراجت مان   SP1684A لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7516657536 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم  ینیمخ  ماما  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33550791-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33550791-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476003 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(hot line طخ داجیا   ) کارا یفجنآ  دیهش  تفن  رابنا  رد  شتآ  نفلت  یارجا  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091536000083 زاین :  هرامش 

یزکرم هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(hot line طخ داجیا   ) کارا یفجنآ  دیهش  تفن  رابنا  رد  شتآ  نفلت  یارجا  هیهت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3867141113 یتسپ :  دک  یتفن ،  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  ینیمخ  ماما  هاگشیالاپ  بنج  دنزاش  یهارود  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33493431-086  ، 33493310-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33668894-086 :: 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 مالعتسا   مالعتسا مرفرد   مرفرد تمیق   تمیق مالعا.تسویپ   مالعا.تسویپ طیارشو   طیارشو تاصخشماب   تاصخشماب قباطم   قباطم لاس   لاس 22 ربتعم ربتعم یتناراگاب   یتناراگاب دروک   دروک چپو   چپو چیئوس   چیئوس ،، لنپ لنپ چپدیرخ   چپدیرخ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب یمیم   هباشمدک   هباشمدک ناریا.تسا   ناریا.تسا یمازلا   یمازلا

6565

تفن تفن رابنا   رابنا ردرد   شتآ   شتآ نفلت   نفلت یارجا   یارجا وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6666

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذآ  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنلربیاف  LC دوم لگنیس  لتکیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003147000045 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتراجت مان  یددع  هتسب 1   PTC-DX-SM-SU/SU-220-0100 لدم  m 1 لوط  LSZH شکور سنج  سکلپاد  دم  لگنیس  یرونربیف  دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ناینب اور  راک  هدننک  هضرع  عجرم  اورراک 
ددع 800 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یتسویپ  لیاف  رد  روکذم  تاحیضوت  قباطم  دنلربیاف   LC دوم لگنیس  لتکیپ  رظندم  تساوخرد  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دنهاوخ  هداد  لیوحت  لک  هرادا  لحم  رد  ددرگ  ظاحل  تمیق  رد  هدوب  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هریغ  لمح و  هیارک  هلمج  زا  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک 

5134913111 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  یتایلامروما  لک  هرادا  ءادهش -  نادیم  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35294272-041  ، 35294291-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35239027-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هیردیح تبرت  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476446 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنلربیاف دنلربیاف   LCLC  دوم دوم لگنیس   لگنیس لتکیپ   لتکیپ ناونع : : ناونع 6767

سیورس سیورس فلس   فلس زاین   زاین دروم   دروم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6868

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تسا هباشم  دک  ناریا  هیردیح .  تبرت  هاگشناد  سیورس  فلس  زاین  دروم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090261000047 زاین :  هرامش 

هیردیح تبرت  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ناشول قرب  دیلوت  تیریدم  هدننک  هضرع  عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   NEXUS 5000 لدم  expansion module هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DSL25EGY20 لدم  m 7 لوط  STP CAT.5e دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
روشک  TRANGO هدنزاس عجرم   TRANGO یتراجت مان   VDC Rack mount power supply 48 لدم  W 300 ناوت  Rackmount هیذغت عبنم  الاک :  مان 

نایراک تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
درفنامیا ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   NWP یتراجت مان   NWPF-P12DSC یرون ربیف  یطابترا  هکبش  تروپ  لنپ 12  چپ  الاک :  مان 

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

نادیپس جاوما  تالاصتا  ابس  هدننک  هضرع  عجرم   Tente Technology هدنزاس عجرم   FC-FC لدم یرون  ربیف  روتپادآ  الاک :  مان 
ددع 12 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
انایرآ تراجت  ناریلد  یناگرزاب  تامدخ  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   TP-LINK یتراجت مان   TL-ANT24PT لدم  m 5 لوط  N-type Male هکبش لباک  الاک :  مان 

هورگ 3753
ددع 48 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
تامدخ هدننک  هضرع  عجرم   LG ELECTRONICS هدنزاس عجرم   32LG535FR. ZMDQLJK لدم  LCD نویزیولت رواپ  درب و  نودب  رگشیامن  لوژام  الاک :  مان 

ناریدلگ
ددع 8 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
اسلد زادرپ  ریبدت  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   B21-455883 لدم هنایار  یرون  ربیف  هکبش   SFP لوژام الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

شرب کین  یناگرزاب  یتعنص و  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  هتسب  یرتم  لوط   mm 3 رطق  DIN لتگیپ یرون  ربیف  الاک :  مان 
رتم 24 دادعت : 

1401/04/31 زاین :  خیرات 
هکبش مایت  هدننک  هضرع  عجرم   UNICOM یتراجت مان  هکبش   UC-PNL5e-24 لدم  5e هدر کج  نوتسیک  اب  دلیش  نودب  تروپ  لنپ 24  چپ  الاک :  مان 

تسد 4 دادعت : 
1401/04/31 زاین :  خیرات 

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

تسا  هباشم  دک  ناریا  هیردیح .  تبرت  هاگشناد  سیورس  فلس  زاین  دروم  تازیهجت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  روتکاف  شیپ  ای  تسویپ  هدش  لیمکت  لیاف  یرازگراب 

دوش هتفرگ  سامت  یراکفا  سدنهم  یاقآ  هرامش 09152427544  اب  یفاضا  تعالطا  هب  زاین  تروص  رد 

9516168595 یتسپ :  دک  هیردیح ،  تبرت  هاگشناد  دهشم –  هب  تبرت  روحم  رتمولیک 7  هیردیح –  تبرت  هیردیح ،  تبرت  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52299603-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52299619-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  تاقیقحت  زکرم   :: 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   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش هب  لاصتا  تهج  ناوخارف  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  تسویپ  هب  کرادم 

دشاب یم  مازلا  تمیق  زیلانا  کرادم و  یرازگراب 
1101004422000015 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یعیبط  عبانم  یزرواشک و  شزومآ  تاقیقحت و  زکرم  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515643373 یتسپ :  دک  رجف ،  نلاس  یوربور  شزرو  رهشوب خ  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33527143-0773  ، 33327143-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327143-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبرغ ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: 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 12 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبرغناجیابرذآ یاهقطنم  بآ  تکرش  هکبش  رورس و  قاتا  یرادهگن  ینابیتشپ و  هرواشم ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001453000016 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یا  هقطنم  بآ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یراذگراب  هدرشف  لیاف  ای  لیاف PDF و  کی  رد  هدش  هئارا  یاه  هگرب  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یتسپ 316 ،  قودنص  یبرغ  ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ  تکرش  نویوق  لپ  هب  هدیسرن  رنهاب  دیهش  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5715895554 یتسپ : 

3198395-044  ، 33440092-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33440091-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشاب دشاب یمیم   مازلا   مازلا تمیق   تمیق زیلانا   زیلانا وو   کرادم   کرادم یرازگراب   یرازگراب دشاب   دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   کرادم   کرادم هکبش   هکبش هبهب   لاصتا   لاصتا تهج   تهج ناوخارف   ناوخارف ناونع : : ناونع 6969

یبرغناجیابرذآ یبرغناجیابرذآ یاهقطنم   یاهقطنم بآبآ   تکرش   تکرش هکبش   هکبش وو   رورس   رورس قاتا   قاتا یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ هرواشم ، ، هرواشم ناونع : : ناونع 7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

: سامت هرامش  نانمس -  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  یرادا  نامتخاس  قرب  هکبش و  ، تکاد یزادنا  هار  بصن و  لمح و  دیرخ ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09124316619

1101001048000075 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناهیک نیرف  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم   CAT6 لدم یطابترا  یاه  متسیس  هکبش  لباک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

تسویپ یاهیاف  قبط  تاحیضوت   - نانمس یتعنص  یاهکرهش  تکرش  یرادا  نامتخاس  قرب  هکبش و  یشک ، تکاد  یزادنا  هار  بصن و  لمح و  دیرخ ،  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09124316619 هرامش :  هلاسکی -  ناگیار  ینابیتشپ  یدقن -  هیوست  دشاب - یم  یرورض  ارجا  لحم  زا  دیدزاب  دنرب - تاصخشم و  عون  رد  رغت  نودب  - 

 : یتسپ دک  نانمس ،  ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تکرش  یتعنص  تاقیقحت  درادناتسا و  لک  هرادا  بنج  درادناتسا  نادیم  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3515983611

33370723-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33372382-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادا یرادا نامتخاس   نامتخاس قرب   قرب وو   هکبش   هکبش تکاد ، ، تکاد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   لمح   لمح دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یسانشاوه  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   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتنرتنیا دناب  یانهپ  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003010000012 زاین :  هرامش 

روشک یسانشاوه  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  تامدخ  حرش  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
تیاب اگم   300 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب یم  تیولوا  یاراد  طیارش  دجاو  یموب  ناراکنامیپ  ، ربارب طیارش  رد  هعسوت  مشش  هلاسجنپ  همانرب  نوناق  هدام 47  دانتسا  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دادرارق داقعنا  اب  یدقن  تروصب  تخادرپ  هوحن 

.دوش تسویپ  روتکاف  شیپ  افطل 

1387835811 یتسپ :  دک  یسانشاوه ،  نامزاس  جارعم - راولب  یدازآ - نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66070011-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66070022-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتنرتنیا یتنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7272

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

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

زا 98 ھحفص 49 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/f2w6vkvw4kg5f?user=37505&ntc=5476847
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5476847?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناریا تارداص  هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477075 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروپ چوس 48  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003078000046 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
.دشاب چوس   Manage هکبش 1000 و تروپ  تعرس  زا VTP و  ینابیتشپ  یاه :  تیلباق  یاراد  - 

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

1401/04/28 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.لخاد دیلوت  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

1513835711 یتسپ :  دک  تارداص ،  هعسوت  کناب  شبن خ 15 - ریصق - دمحا  خ  نیتناژرآ - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81923431-021  ، 81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تروپ تروپ   4848 چوس   چوس ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  طیارش  قباطم  یتارباخم  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003721000026 زاین :  هرامش 

رنهاب دیهش  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نورج نمیا  ناکس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SEALINK یتراجت مان   HX 2600 لدم سکتوان  هدنریگ  الاک :  مان 

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

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسویپ لیاف  قباطم  ) .دشاب یم  هباشمالاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلاروتکاف  شیپ  هئارا 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع ی  هب  اه  هنیزه  ریاسو  لمح  یاه  هنیزه 

7917914699 یتسپ :  دک  رنهاب ،  دیهش  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  مئاق -  نادیم  بنج  نارادساپ -  راولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32129249-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33513235-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف طیارش   طیارش قباطم   قباطم یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7474

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477142 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاحیضوت تمسق  نتفرگ  رظن  رد  ** 19 زاف - مهد هاگشیالاپ  ** INDUSTRIAL KEYBOARD FOR HMI PANEL 106: دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم یمازلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هیارا  تهج  تساوخرد 

1101093498003787 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نیرز تراجت  سگرن  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 لدم  RACKMOUNT رورس الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
یمجع داهرف  هدننک  هضرع  عجرم   DLINK یتراجت مان   DGS1024D RACKMOUNT لدم رتویپماک  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا لخاد  تخاس  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هباشم  هدش  مالعا  دک  ناریا 

دشاب  یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  دشابیم  تسویپ  اضاقت  لماک  حرش 
.دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   19 زاف - ناگنک : لیوحت لحم 

09171703733-07731466291 نفلت : 

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

31466280-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

INDUSTRIAL KEYBOARD FOR HMI  PANEL 106INDUSTRIAL KEYBOARD FOR HMI  PANEL 106 ناونع : : ناونع 7575

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوژام رتور و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003078000048 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
ددرگ هظحالم  تسویپ  - 

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

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

.ددرگ تبث  هناماس  رد  یلک  تمیق  کی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ 

1513835711 یتسپ :  دک  تارداص ،  هعسوت  کناب  شبن خ 15 - ریصق - دمحا  خ  نیتناژرآ - م  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81923431-021  ، 81920334-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88702592-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نالیگ ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدجت  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 37/ص/1401 یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/04/14  زا   - 1401/04/20 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

gilan.tci.ir :: عبنم :: 1401/04/21عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477393 :: هرازه هرازه :: 1401/04/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشر ناتسرهش   FTTH هژورپ یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

01332132348 :: 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

لوژام لوژام وو   رتور   رتور ناونع : : ناونع 7676

FTTHFTTH  هژورپ هژورپ یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 7777
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روشک یتسیزهب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم تبث  تهج  هدش  هدافتسا  دک  ناریا.تسویپ  لیاف  طیارش  تاصخشم و  قباطم   FXO لوژام تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403000775 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اتلد متسیس  سراپ  یتعنص  یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   FXO لدم تروپ  هنایار 4  هکبش  هعسوت  لوژام  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.یراک زور  تسیب  تخادرپ  .دراد  تسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66726000-021  ، 66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشابیم .دشابیم تبث   تبث تهج   تهج هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا دکدک   ناریا.تسویپ   ناریا.تسویپ لیاف   لیاف طیارش   طیارش وو   تاصخشم   تاصخشم قباطم   قباطم   FXOFXO لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 7878
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نواعت هعسوت  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477508 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یلصا دنارگل   ) channel تست اب   cat6 رتم هکبش 500  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یلصا دنارگل  ) ددع یرتم 50  کی  ددع و  یرتم 100  مین   cat6 هکبش دروک  چپ 

1101001031000111 زاین :  هرامش 
نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 

یسایش دوعسم  هدننک  هضرع  عجرم  دنارگل  هدنزاس  عجرم  دنارگل  یتراجت  مان  یرتم  رادقم  یلور  هتسب   sftp لدم  CAT6 هکبش لباک  الاک :  مان 
رتم 500 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
طابترا رهپس  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   NEXANS یتراجت مان   CAT6 لدم یرتم  لوط  دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

رتم 150 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ یم  یقلت  مالعتسا  در  هلزنم  هب  طبترم  زوجم  نتشادن  یراذگراب و  مدع  ، هدوب یمازلا  روتکاف  شیپ  جرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش یراذگ  تمیق  تساوخرد  قبط  هباشم  دک  ناریا  هب  هجوت  اب 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .
ینمچ هار   09199001595

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032236-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

5050 یرتم   یرتم کیکی   وو   ددع   ددع   100100 یرتم   یرتم مین   مین   cat6cat6 هکبش   هکبش دروک   دروک چپچپ   یلصا ) ) یلصا دنارگل   دنارگل  ) ) channelchannel تست   تست اباب     cat6cat6 رتم   رتم   500500 هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع
(( یلصا یلصا دنارگل   دنارگل )) ددع ددع

7979
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یقرش ناجیابرذآ  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنلربیاف  LC دوم یتلام  لتکیپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003147000048 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
مان یددع  هتسب 1   LSZH شکور سنج   m 1 لوط  MFPMM1LCLCDOM4 لدم  OM4 سکلپاد  LC- LC دم یتلام  یرون  ربیف  دروک  چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

طابترا جوم  ایدم  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  طابترا  جوم  ایدم  هدنزاس  عجرم  ماکیدم  یتراجت 
ددع 800 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیارک هلمج  زا  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک  دشاب  یم  یتسویپ  لیاف  رد  روکذم  تاصخشم  قباطم  تساوخرد  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دنهاوخ  هداد  لیوحت  لک  هرادا  لحم  رد  ددرگ  ظاحل  تمیق  رد  هدوب  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هریغ  لمح و 

5134913111 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  یتایلامروما  لک  هرادا  ءادهش -  نادیم  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35294272-041  ، 35294291-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35239027-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنلربیاف دنلربیاف   LCLC  دوم دوم یتلام   یتلام لتکیپ   لتکیپ ناونع : : ناونع 8080
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زربلا ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477653 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلک تروصب  تمیق.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.ددرگ  هئارا  یتساوخرد  یاهیهاوگ.یتساوخرد  مرف  قبط   ( مهم هکبش (  اتید  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هتشاذگ 

1101003713000004 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   procurve یتراجت مان   switch 9300 لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتشاذگ  یلک  تروصب  تمیق.دشابیم  هباشم  دک  ناریا.ددرگ  هئارا  یتساوخرد  یاهیهاوگ.یتساوخرد  مرف  قبط   ( مهم هکبش (  اتید  چیئوس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3136955351 یتسپ :  دک  ینایراوو ،  یدیشروخ  عطاقت  ناتسلگ 12- - هیمیظع - جرک جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32750350-026  ، 32562375-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32517176-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلک یلک تروصب   تروصب تمیق.دشابیم   تمیق.دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا.ددرگ   ناریا.ددرگ هئارا   هئارا یتساوخرد   یتساوخرد یاهیهاوگ.یتساوخرد   یاهیهاوگ.یتساوخرد مرف   مرف قبط   قبط  ( ( مهم مهم هکبش (  (  هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع
دوش دوش هتشاذگ   هتشاذگ

8181
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نایمرد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   یبونجرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477666 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاکیرتکلا  تروپ  لاکیتپا و 8  تروپ  تیگ 8 سراپ  لاوریاف  هاگتسد  کی  دیرخ  هباشم  دک  ناریا  هب  هجوت  اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یزادنا هارو  بصن  اب  هارمه  لحم  رد  لیوحت 
1101092003000059 زاین :  هرامش 

نایمرد ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
فیرش رتسگ  رازفا  نما  هدننک  هضرع  عجرم  تیگ 400  سراپ  یتراجت  مان  هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 

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

نایمرد رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نایمرد ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  یرادنامرف -  راولب  هیدسا -  رهش  یبونج -  ناسارخ  نایمرد ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9717853577

31308806-056  ، 31308885-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32125848-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لحم لحم ردرد   لیوحت   لیوحت لاکیرتکلا   لاکیرتکلا تروپ   تروپ   88 وو   لاکیتپا   لاکیتپا تروپ   تروپ 88 تیگ   تیگ سراپ   سراپ لاوریاف   لاوریاف هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا هبهب   هجوت   هجوت اباب   ناونع : : ناونع
یزادنا یزادنا هارو   هارو بصن   بصن اباب   هارمه   هارمه
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نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5477701 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( رتویپماک رازفا  تخس   ) گنیروتینام تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093079000422 زاین :  هرامش 

نورام زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C2960-48TC-L لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هعلاطم  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34188682-061  ، 34434069-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434080-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( رتویپماک رتویپماک رازفا   رازفا تخس   تخس  ) ) گنیروتینام گنیروتینام تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8383
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5477830 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/05/17 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ههام یلصا 18  یتناراگ  اب   alien alr -8698 لدم  rfid نتنآ ناونع : 

1401583 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/07/19 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

rfidrfid نتنآ   نتنآ ناونع : : ناونع 8484
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زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اههار تیریدم  زکرم  نامتخاس  هکبش  تازیهجت  ییاج  هباج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000047 زاین :  هرامش 

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

ددع 1 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اههار  تیریدم  زکرم  نامتخاس  هکبش  تازیهجت  ییاج  هباج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09109472007 ییوگخساپ تهج  سامت  هرامش 

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

34184314-026  ، 34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اههار اههار تیریدم   تیریدم زکرم   زکرم نامتخاس   نامتخاس هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت ییاج   ییاج هباج   هباج ناونع : : ناونع 8585
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نامیلس دجسم  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   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - fire wall fortigate 200f تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093984000530 زاین :  هرامش 

نامیلس دجسم  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرفظم رفعز  هدننک  هضرع  عجرم   FIRE WALL یتراجت مان   ALARM لدم وردوخ  ریگدزد  یکینورتکلا  مشچ  الاک :  مان 

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

نامیلس دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - fire wall fortigate 200f :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم همیمض  هک  یتسویپ  کرادم  هب  دوش  عوجر  الاک  دادعتو  مالقا  تاصخشمواضاقت  لماک  حرش  -2

 - ، یزکرم هرادا  نامیلسدجسم -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تفن -  یادهش  نادیم  نامیلسدجسم -  ناتسزوخ -  نامیلس ،  دجسم  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6491633133 یتسپ :  دک 

43221632-061  ، 11111111-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

11111111-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف ناتسا  یزرواشک  داهج   :: 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 17 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

NTU5099B-DA/2w/E1 یتارباخم مدوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003107000506 زاین :  هرامش 

سراف ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دیون تراجت  نشلگ  هدننک  هضرع  عجرم   IPLINK یتراجت مان   IP-DL-801RT-B هنایار لانرتسکا  مدوم  الاک :  مان 

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

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ربتعم یتناراگ  یاراد.تسا  هدننک  نیمات  اب  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7143686166 یتسپ :  دک  سراف ،  یزرواشکداهج  نامزاس  مرا  نابایخ  لوا  یدازآ  راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2172496-071  ، 32272180-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32299029-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وردوخ وردوخ ریگدزد   ریگدزد یکینورتکلا   یکینورتکلا مشچ   مشچ ناونع : : ناونع 8686

NTU5099B-DA/2w/E1NTU5099B-DA/2w/E1 یتارباخم   یتارباخم مدوم   مدوم ناونع : : ناونع 8787
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یتارباخم5476101 درب  یتارباخم --  درب  هدنرادهگن  هحفص 31)هظفحم  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

زا5476398 یقوقح  یلام و  تینما ، رازفا ، مرن  رازفا ، تخس  یاه  هزوح  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ 
میقم یناسنا  یورین  قیرط 

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

میس5476423 لباک  ددع   41 ..هکبش تحت  هحفص 31)نیبرود  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5476746ABB Drive Studio رازفا هحفص 21)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نیبرود5477051  EXSOM یتراجت مان   4MG - EIPC_B234 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود 
EXSOM یتراجت مان  EIPC-D114 4MG لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم 

هحفص 75) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تکرش5477218 یلام  یرادا و  رازفا  مرن  ینابیتشپ  داد  هحفص 21)رارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5477684Pipe(31 هحفص یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

مجنپ5477771 تبون  یجوز  هزوح  تاودا  نتشاد  هگن  زور  هب  یزادنا و  هار  سیورس و  هحفص 21)ریمعت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تسویپ5477798 تامدخ  حرش  قبط  لاسکی  تدمب  داتس  یاهرورس  یارب   SSL همانیهاوگ هحفص 21)هراجا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477423 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یریوصت تراظن  یاه  نیبرود  تهج   ) 4k تروپ ، لوف  چنیا  نویزیولت 50  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003012000073 زاین :  هرامش 

یا هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نیپساک یامن  نیرز  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم   HISENSE یتراجت مان   50A6101UW2021 لدم  in 50 یگناخ  4K دنمشوه نویزیولت  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

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

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

88893852-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( یریوصت یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود تهج   تهج  ) ) 44kk تروپ ، ، تروپ لوف   لوف چنیا   چنیا   5050 نویزیولت   نویزیولت ناونع : : ناونع 8888

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5475990 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ مالعتسا  رد  هدش  جرد  تاصخشم  اب  ولبات  بصن  تخاس و  هنیزه  مالعا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094688000008 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  نباکنت  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 1850 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

نباکنت رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ مالعتسا  رد  هدش  جرد  تاصخشم  اب  ولبات  بصن  تخاس و  هنیزه  مالعا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4681847436 یتسپ :  دک  نباکنت ،  یرادرهش  تسپ  هرادا  یوربور  نباکنت  نباکنت ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54222021-011  ، 54222202-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5442022-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476314 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096783000004 زاین :  هرامش 

مراهچ هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 33 دادعت : 
1401/06/14 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31316463-077  ، 31316300-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3732551-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ مالعتسا   مالعتسا ردرد   هدش   هدش جرد   جرد تاصخشم   تاصخشم اباب   ولبات   ولبات بصن   بصن وو   تخاس   تخاس هنیزه   هنیزه مالعا   مالعا ناونع : : ناونع 8989

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 9090
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نادهاز کی  هقطنم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476319 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادهاز کی  هقطنم  یرادرهش  تهج  وویناک  لودج  ینتب و  لودج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091996000049 زاین :  هرامش 

نادهاز کی  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نیوزق راک  ملاس  ینتب  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   cm 50 عافترا  50x15 cm داعبا ینتب  لودج  الاک :  مان 

ددع 30000 دادعت : 
1401/05/23 زاین :  خیرات 

بونج مرا  نتب  ارآرهش  هدننک  هضرع  عجرم  ارآرهش  یتراجت  مان  یددع  تلاپ 28   13x35x50 cm زیاس ینتب  سنج  وویناک  لودج  الاک :  مان 
تلاپ 5000 دادعت : 

1401/05/23 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 33294450-054 هرامش.ددرگ  یم  یراذگراب  اضما و  ، رهم ، لیمکت مالعتسا  مرف  رد  هدش  رکذ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تسویپ  مالعتسا  مرف  رد  هقطنم  نیا  رظندم  تازج  دشاب و  یم  مالعتسا  لحارم  ماجنا  تهج  افرص  الاب  یاهدک  ناریا 

دک نادهاز ،  کی  هقطنم  یرادرهش  رون ـ  مایپ  هاگشناد  بنج  تراهم ـ  نابایخ  رهمگرزب ـ  نابایخ  یاهتنا  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816153816 یتسپ : 

33294447-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33294448-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادهاز نادهاز کیکی   هقطنم   هقطنم یرادرهش   یرادرهش تهج   تهج وویناک   وویناک لودج   لودج وو   ینتب   ینتب لودج   لودج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9191

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476614 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا لامش  رامشددرت  هاگتسد  یرادهگن 42  ینابیتشپ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000063 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد.ددرگ  یراذگراب  متسیس  رد  اضما  رهم و  لیمکت و  زا  سپ  دانسا  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش.دشاب  یم  هباشم  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  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

ناتسا ناتسا لامش   لامش رامشددرت   رامشددرت هاگتسد   هاگتسد   4242 یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 9292

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشناریپ 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 12 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( دشابیم مرگ  ولیک  بسح  رب  رادقم   ) یئزج ود  یکیفارت  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090497000040 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  رهشناریپ  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ایرآ یمیش  ابص  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  بلح  گنر 2011950  دک  دیفس  یئزج  ود  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

مرگولیک 60 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

ایرآ یمیش  ابص  هدننک  هضرع  عجرم  یمرگولیک  بلح  گنر 2011960  دک  درز  یئزج  ود  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
مرگولیک 40 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
رهشناریپ رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5781811177 یتسپ :  دک  رهشناریپ ،  یرادرهش  یتشهب  دیهش  راولب  رهشناریپ  ناتسرهش  رهشناریپ ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44222600-044  ، 44223602-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44223680-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( دشابیم دشابیم مرگ   مرگ ولیک   ولیک بسح   بسح ربرب   رادقم   رادقم  ) ) یئزج یئزج ودود   یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زیربت هقطنم 7  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476912 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دادرارق تحت  رتم  نازیم 40000  هب  هتیسانت  تروصب  هقطنم  حطس  ینتب  لوادج  یزیمآ  گنر  دزمتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094565000009 زاین :  هرامش 

زیربت تفه  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

رتم 40000 دادعت : 
1401/04/28 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - لوادج لماک  یزاسکاپ  یشک و  هدابمس  ینز -  کتراک  یراکزیمت -  زیربت -  یرادرهش  هنومن  قباطم  ( - راددک گنر  6  ) هتیسانت تروصب  یزیمآ  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  رب  راک  یارجا  رد  یکیفارت  ینمیا و  دراوم  تیاعر  ییاراد و  همیب و 

 ، زیربت برغبونج  یرادرهش  ، هشیدنا کرهش  یرتم  نابایخ 35 لوا  ، یزاسروتکارت لپ  یوربور  ، رهشرذآ - زیربت هداج  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5197817358 یتسپ :  دک 

34249712-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34249752-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477066 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شک طخ  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000140 زاین :  هرامش 

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

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دادرارق دادرارق تحت   تحت رتم   رتم   4000040000 نازیم   نازیم هبهب   هتیسانت   هتیسانت تروصب   تروصب هقطنم   هقطنم حطس   حطس ینتب   ینتب لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر دزمتسد   دزمتسد ناونع : : ناونع 9494

شکشک طخطخ   هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9595

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477165 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

شک طخ  هاگتسد  یزاسزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000141 زاین :  هرامش 

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

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

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477172 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسا لک  یطافحتسا  یاه  هزوح  رد  بصن  تهج  لیردراگ  ظافح  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000187 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ژاپ یورین  نازاس  هیتآ  هدننک  هضرع  عجرم  لیردراگ  دربراک   A110 لدم هرهم  چیپ و  ریگ و  هبرض  لیردراگ و  هیاپ  هحفص و  لماک  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

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

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

دامرف لصاح  سامت  یلوچنس  یاقا  هرامش 05433513768  اب  رتشیب  تاعالطا  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

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

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شکشک طخطخ   هاگتسد   هاگتسد یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 9696

ناتسا ناتسا لکلک   یطافحتسا   یطافحتسا یاه   یاه هزوح   هزوح ردرد   بصن   بصن تهج   تهج لیردراگ   لیردراگ ظافح   ظافح تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9797

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477190 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنیت هارمه  هب  لیمج  کی  هجرد  قارب  همین  ینغور  گنر  اب  رهش  حطس  لوادج  یزیمآ  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050150000083 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  دنرم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

لوط رتم  30000 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

دنرم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5418618711 یتسپ :  دک  دنرم ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  قرب  هار  راهچ  دنرم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42253315-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42253318-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریالم یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477757 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یارب یموب ) ناراکنامیپ  نیب  زا  باختنا   ) لاسکی تدم  هب  نز  کمشچ  یاه  غارچ  یهدنامرف و  یاه  غارچ  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش هعجارم  تسویپ  هب  رتشیب  تاعالطا  بسک 

1101050026000082 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  ریالم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/04/26 زاین :  خیرات 
ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6571718151 یتسپ :  دک  ریالم ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  ادهش  نابایخ  ریالم  - نادمه ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226061-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220143-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رنیت رنیت هارمه   هارمه هبهب   لیمج   لیمج کیکی   هجرد   هجرد قارب   قارب همین   همین ینغور   ینغور گنر   گنر اباب   رهش   رهش حطس   حطس لوادج   لوادج یزیمآ   یزیمآ گنر   گنر ناونع : : ناونع 9898

یارب یارب یموب ) ) یموب ناراکنامیپ   ناراکنامیپ نیب   نیب زازا   باختنا   باختنا  ) ) لاسکی لاسکی تدم   تدم هبهب   نزنز   کمشچ   کمشچ یاه   یاه غارچ   غارچ وو   یهدنامرف   یهدنامرف یاه   یاه غارچ   غارچ یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع
دوش دوش هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   رتشیب   رتشیب تاعالطا   تاعالطا بسک   بسک

9999
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دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401 نمهب  راولب 22  ییانشور  لیدبت  حالصا و  1 و  روما یراولب  طسو  یاه  هیاپ  ضیوعت  حالصا و  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005066000228 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

یناسرقرب 1 دادعت : 
1401/06/21 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لاس 1401 نمهب  راولب 22  ییانشور  لیدبت  حالصا و  1 و  روما یراولب  طسو  یاه  هیاپ  ضیوعت  حالصا و  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8916794637 یتسپ :  دک  مئاق ،  رظتنم  راولب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36243111-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36249110-035 :: 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

راولب راولب ییانشور   ییانشور لیدبت   لیدبت وو   حالصا   حالصا وو   یراولب   یراولب طسو   طسو یاه   یاه هیاپ   هیاپ ضیوعت   ضیوعت وو   حالصا   حالصا یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 100100
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ناگزمره ناتسا  یلم  کناب  بعش  روما  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476783 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبعش هدش 10  چناپ  یدالوف  قرو  اب  یقرب  یاههرکرک  یارجا  دراد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030651000052 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  بعشروما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/07/02 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  بعش ،  روما  هرادا  شخپوراد -  نابایخ  تلاسر و  هارراهچ  نیب  ینیمخ -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7915868358

33669898-076  ، 33669890-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33669890-076 :: 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

یزکرم هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477544 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کارا یفجنآ  دیهش  تفن  رابنا  یناشن  شتآ  ینمیا و  گنیکراپ  رد  هدنورالاب  یقرب  برد  بصن  تخاس و   , هیهت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091536000086 زاین :  هرامش 

یزکرم هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دادرارق 1 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کارا یفجنآ  دیهش  تفن  رابنا  یناشن  شتآ  ینمیا و  گنیکراپ  رد  هدنورالاب  یقرب  برد  بصن  تخاس و   , هیهت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3867141113 یتسپ :  دک  یتفن ،  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  ینیمخ  ماما  هاگشیالاپ  بنج  دنزاش  یهارود  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33493431-086  ، 33493310-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33668894-086 :: 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

هدش هدش چناپ   چناپ یدالوف   یدالوف قرو   قرو اباب   یقرب   یقرب یاه   یاه هرکرک   هرکرک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 10 110 1

کارا کارا یفجنآ   یفجنآ دیهش   دیهش تفن   تفن رابنا   رابنا یناشن   یناشن شتآ   شتآ وو   ینمیا   ینمیا گنیکراپ   گنیکراپ ردرد   هدنورالاب   هدنورالاب یقرب   یقرب برد   برد بصن   بصن وو   تخاس   تخاس  , , هیهت هیهت ناونع : : ناونع 102102
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اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5477821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/05/24 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کیتاموتا برد  یارب  دربراک  سکبریگ  روتومورتکلا  نبمات  ناونع : 

1401721 مالعتسا :  هرامش 
بلاق تالا و  نیشام  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/07/30 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5478065 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حطس رد  بصن  تهج  یتسویپ  ینف  تاصخشم  تسیل و  قبط  تاقلعتم  اب  کیتاموتا  دنبهار  بصن  دیرخ و  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناجنز هقطنم 3  یرادرهش 

1201005220000093 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناجنز هقطنم 3  یرادرهش  حطس  رد  بصن  تهج  یتسویپ  ینف  تاصخشم  تسیل و  قبط  تاقلعتم  اب  کیتاموتا  دنبهار  بصن  دیرخ و  تساوخرد  - 
یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 

هاگتسد  2 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هقطنم 3 یرادرهش  حطس  رد  بصن  تهج  یتسویپ  ینف  تاصخشم  تسیل و  قبط  تاقلعتم  اب  کیتاموتا  دنبهار  بصن  دیرخ و  تساوخرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناجنز

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

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

کیتاموتا کیتاموتا برد   برد یارب   یارب دربراک   دربراک سکبریگ   سکبریگ روتومورتکلا   روتومورتکلا نبمات   نبمات ناونع : : ناونع 103103

کیتاموتا کیتاموتا دنبهار   دنبهار بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

ناتسا5476614 لامش  رامشددرت  هاگتسد  یرادهگن 42  هحفص 64)ینابیتشپ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  2020   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجنز ناتسا  بالضاف  بآ و  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 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476039 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... نیبرود و تلبت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001230000163 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
 ... نیبرود و تلبت و  - 

هیفصت یاه  تیلاعف  بالضاف و  دنامسپ ، تیریدم  یناسر ؛ بآ  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

تسویپ تاحیضوت  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  رهشابیز  لوا  نمهب  نابوتا 22  یلامش  یدنبرمک  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4514978757

33783207-024  ، 33783201-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33783216-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیبرود نیبرود وو   تلبت   تلبت ناونع : : ناونع 105105
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رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476071 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  طیارش  قبط  نیبرود  بابح  ددع  یتراظن و3 نیبرود  هاگتسد  دیرخ 4 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا  یمازلا  تکرش  کرادم  لاسرا  دشابیم  هباشم  دک  ناریا 

دیئامن نالعاار  لک  غلبم 
1101003583000012 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس روشک   BOSCH یتراجت مان   NIN-70122 لدم لسکیپ  اگم  تیفیک 12  اب  هکبش  تحت  هرک  مین  ریوصت  اب  یتراظن  یاه  متسیس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

متسیس هناخ  هدننک  هضرع  عجرم   BOSCH هدنزاس عجرم  ناملآ 
ددع 4 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7514653196 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  لقن  لمح و  یاه  هنایاب  لک  هرادا  یناریتشک -  هارراهچ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333333-077  ، 33331281-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33331286-077 :: 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

تکرش تکرش کرادم   کرادم لاسرا   لاسرا دشابیم   دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا تسویپ   تسویپ طیارش   طیارش قبط   قبط نیبرود   نیبرود بابح   بابح ددع   ددع وو33 یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد دیرخ  44 دیرخ ناونع : : ناونع
دیئامن دیئامن نالعاار   نالعاار لکلک   غلبم   غلبم تسا   تسا یمازلا   یمازلا

106106

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

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

زا 98 ھحفص 76 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/w6el7yezc879s?user=37505&ntc=5476071
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5476071?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناگزمره ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- هگنلردنب - ریمخردنب - کساج - نادور - بانیم - دابآ یجاح  یاه  ناتسرهش  رد  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  بصن  زیهجت و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایسراپ - کتسب

1101003598000072 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/04/25 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرادا تراظن  اب  ار  قوف  تازیهجت  یتسیاب  هصقانم  هدنرب  - دشاب هتشاد  تنامض  لاسکی  لقادح  یتسیاب  مالقا  مامت  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  هجوت  اب.دشاب  یم  راکنامیپ  هدهعب  باهذ  بایا و  هنیزه  دیامن و  بصن  ناتسرهش  رد 8  تسارح 

دک یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  نامتخاس  28 ناروالد هچوک  رون  مایپ  هاگشناد  یوربور  رابناهج  هارراهچ  نارادساپراولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916793399 یتسپ : 

333333-076  ، 3332591-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3332594-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- هگنلردنب هگنلردنب -- ریمخردنب ریمخردنب -- کساج کساج -- نادور نادور -- بانیم بانیم -- دابآ دابآ یجاح   یجاح یاه   یاه ناتسرهش   ناتسرهش ردرد   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   زیهجت   زیهجت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
نایسراپ نایسراپ -- کتسب کتسب

107107
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ناگزمره ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476089 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

- هگنلردنب - ریمخردنب - کساج - نادور - بانیم - دابآ یجاح  یاه  ناتسرهش  رد  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  بصن  زیهجت و  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایسراپ - کتسب

1101003598000072 زاین :  هرامش 
ناگزمره ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/04/25 زاین :  خیرات 
سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هرادا تراظن  اب  ار  قوف  تازیهجت  یتسیاب  هصقانم  هدنرب  - دشاب هتشاد  تنامض  لاسکی  لقادح  یتسیاب  مالقا  مامت  - ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ تسیل  هجوت  اب.دشاب  یم  راکنامیپ  هدهعب  باهذ  بایا و  هنیزه  دیامن و  بصن  ناتسرهش  رد 8  تسارح 

دک یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  نامتخاس  28 ناروالد هچوک  رون  مایپ  هاگشناد  یوربور  رابناهج  هارراهچ  نارادساپراولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916793399 یتسپ : 

333333-076  ، 3332591-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3332594-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نانمس ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-- هگنلردنب هگنلردنب -- ریمخردنب ریمخردنب -- کساج کساج -- نادور نادور -- بانیم بانیم -- دابآ دابآ یجاح   یجاح یاه   یاه ناتسرهش   ناتسرهش ردرد   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   زیهجت   زیهجت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
نایسراپ نایسراپ -- کتسب کتسب

108108

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   هطوبرم ) ) هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم هیلک   هیلک هارمه   هارمه هبهب    ) ) بصن بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 109109
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هخرس ناتسرهش  ناناوج  شزرو و  هرادا  هتسب  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  و  هطوبرم ) تاقلعتم  هیلک  هارمه  هب   ) بصن دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . تسویپ ینف  تاصخشم  قبط 

1101003590000072 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  ناناوج  شزرو و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یتفار ارهز  هدننک  هضرع  عجرم  نرتسو  هدنزاس  عجرم  نرتسو  یتراجت  مان   MAY PASSPORT لدم  TB 2 تیفرظ لانرتسکا  کسید  دراه  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/27 زاین :  خیرات 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SD2008 لدم تروپ  لانرتنیا 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/04/27 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 20  هتسب   m 2 لوط  30x30 mm زیاس  cm 3 یلخاد رطق   PVC سنج رادرایش  تکاد  الاک :  مان 
اتیپوس

هتسب 100 دادعت : 
1401/04/27 زاین :  خیرات 

, اکرش یکلم و  دومحم  یناگرزاب  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   NVR یتراجت مان   NVR3816 لدم هکبش  تحت  ریوصت  توص و  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/27 زاین :  خیرات 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/04/27 زاین :  خیرات 

میعن نیون  رتسگ  جاوما  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   mm 21 رطق یسکلف  سنج  قرب  هلول  الاک :  مان 
رتم 200 دادعت : 

1401/04/27 زاین :  خیرات 
هکبش اروها  تاطابترا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   m 25 لوط  mm 16 رطق یسکلف  سنج  یموطرخ  هلول  الاک :  مان 

ددع 200 دادعت : 
1401/04/27 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم   LEGRAND هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   LSZH لدم دنارگل   utp Cat6A هکبش لباک  الاک :  مان 
ناتسراهب یورین  ایاپ  تارباخم  قرب و  یسدنهم  ینف و  هدننک 

رتم 600 دادعت : 
1401/04/27 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا یدقن  تخادرپ  دشاب و  یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3519793635 یتسپ :  دک  ناناوج ،  شزرو و  لک  هرادا  یبرغ  ناتسراگن  راولب  ناتسراگن  نادیم  ناتسلگ  کرهش  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33468093-023  ، 33468026-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33468095-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناهفصا

ناهفصا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  وپاق  یلاع  ترامع  تهج  هتسبرادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هنازخ 1403/7/23 دانسا  تخادرپ 

هنازخ دانسا  دوس  هبساحم  دیرخ و  تردق  ظفح  اب 
1101003365000134 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/21 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هیلخت  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنک یم  قرف  تساوخرد  هب  انب  الاک  هیلخت  لحم 

8158184411 یتسپ :  دک  کالپ 3 ،  هرامش 13  هچوک  رهمگرزب  نابایخ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32665411-031  ، 32607047-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32611887-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1101 10
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ناگزمره ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476442 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگزمره ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  نامتخاس  رد  تازیهجت  هارمه  هب  نیبرود  ددع  دادعت 29  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003598000071 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 29 دادعت : 
1401/04/25 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تسویپ  هدننک  نیمات  سامت  هرامش  روتکاف و  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  نامتخاس  28 ناروالد هچوک  رون  مایپ  هاگشناد  یوربور  رابناهج  هارراهچ  نارادساپراولب  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7916793399 یتسپ : 

333333-076  ، 3332591-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3332594-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهاش 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 09 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476619 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  هتسب  رادم  نیبرود  هاگتسد  هب 10  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094209000088 زاین :  هرامش 

دهاش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
, اکرش یکلم و  دومحم  یناگرزاب  ینماضت  هدننک  هضرع  عجرم   IPC یتراجت مان   IPC-HD2100 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/04/27 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3319118651 یتسپ :  دک  دهاش ،  هاگشناد  ینیمخ - ماما  مرح  یوربور  سراف -  جیلخ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51215075-021  ، 51213550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51213546-021 :: 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

تازیهجت تازیهجت هارمه   هارمه هبهب   نیبرود   نیبرود ددع   ددع دادعت  2929   دادعت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11 11 1 1

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   1010 هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 1121 12
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مالیا ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476672 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هیهتو ینادیمدیدزابزا  سپو  هدوب  ناینب  شنادافرص  ناگدننک  تکرش.دشاب  یمرظندم  تسویپ  لیافو  هباشم  یباختنادک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دنک یمراک  هب  عورش  هراداداتاب  هشقن 

1101003399000024 زاین :  هرامش 
مالیا ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناریا هدنزاس  روشک  داریه  کینورتکلا  نادرف  هدنزاس  عجرم  مک  یا  یتراجت  مان   NV864L2-4H لدم  4K هلاناک رآ 64  یو  نا  شخپ  طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 
داریه کینورتکلا  نادرف  هدننک  هضرع  عجرم 

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

اران ناریا  هدننک  هضرع  عجرم  کینوساناپ  یتراجت  مان   WV-CF294E لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/28 زاین :  خیرات 
مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هفاضا ای  فذح  ناگدننک و  تکرش  دات  ای  در  رد  هرادا  نیا.دشاب  یم  هرادا  نیا  زاین  دروم  تسویپ  لیاف  تسیل  رایعم  هباشم و  یباختنا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  راتخم  هاگتسد  رابتعا  اب  قباطم  مالقا  ندومن 

6931465393 یتسپ :  دک  یرادرهش ،  یادهش  لانیمرت  بنج  - ارسلاچ یادهش  راولب  ردام  نادیم  مالیا - مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2220511-0843  ، 32226081-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32222620-084 :: 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

هیهتو هیهتو ینادیمدیدزابزا   ینادیمدیدزابزا سپو   سپو هدوب   هدوب ناینب   ناینب شنادافرص   شنادافرص ناگدننک   ناگدننک تکرش.دشاب   تکرش.دشاب یمرظندم   یمرظندم تسویپ   تسویپ لیافو   لیافو هباشم   هباشم یباختنادک   یباختنادک ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
.دنک .دنک یمراک   یمراک هبهب   عورش   عورش هراداداتاب   هراداداتاب هشقن   هشقن

113113
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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 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476812 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تهج تساوخرد  تاحیضوت  تمسق  نتفرگ  رظن  رد  ** 19 زاف - مهد هاگشیالاپ  ** قرب یعرف  یاه  هاگتسیا  رد  نیبرود  بصن  : دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشابیم یمازلا  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  هیارا 

1101093498003785 زاین :  هرامش 
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هضرع عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   ALBA ADC-2280P لدم  FULL-HD یا هفرح  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 

هاگتسد 33 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا لخاد  تخاس  اب  تیولوا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هباشم  دک  ناریا 

دشاب  یم  یمازلا  تسویپ  لیاف  اب  قبطنم  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا 
.دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   19 زاف - ناگنک : لیوحت لحم 

دنشاب تفن  تسارح  نامزاس  زا  یتینما  هیدات  یاراد  یتسیاب  هدنهد  داهنشیپ 
09171703733

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

31466280-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: 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

یعرف یعرف یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا ردرد   نیبرود   نیبرود بصن   بصن :: دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14
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تفاب ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: 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 11 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476996 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفاب تشادهب  هکبش  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093183000008 زاین :  هرامش 

تفاب ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
دشاب هتشاد  اتفا  یهاوگ  دیاب  تکرش  یتناراگ  یراراد  تسین  دات  دروم  روتکاف  شیپ  نودب  ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  تسویپ  قبط  لسکیپاگم   5 تلاب نیبرود  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  16 دادعت : 

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

یهاوگ دیاب  تکرش  یتناراگ  یراراد  تسین  دات  دروم  روتکاف  شیپ  نودب  ددرگ  تسویپ  روتکاف  شیپ  تسویپ  قبط  لسکیپاگم   5 تلاب نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب هتشاد  اتفا 

7851957799 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  ادهش - راولب  تفاب -  تفاب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42423348-034  ، 42428814-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42423348-034 :: 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

تشادهب تشادهب هکبش   هکبش نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 115115
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نانمس ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477051 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 EXSOM یتراجت مان   4MG - EIPC_B234 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
EXSOM یتراجت مان  EIPC-D114 4MG لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود 

1101003352000034 زاین :  هرامش 
نانمس ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

ناژوف هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم   EXSOM یتراجت مان   EIPC_B234 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
موسکا

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/04/27 زاین :  خیرات 

نایار ابرهک  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  هدنزاس  عجرم   EXSOM یتراجت مان   IPC2324 لدم هکبش  تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
تعنص

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/04/27 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یدقن تخادرپ  .دشاب  یلصا  یتناراگ  یاراد  مالقا  هیلک.دوش  لیوحت  زاین  یلک  حرش  قبط  تساوخرد  تسا .  هباشم  اه  دک  ناریا  زا  یکی   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب  4MG اه نیبرود   . تسا هدننک  نیمات  اب  اهنادنز  لک  هرادا  لحم  رد  لیوحت.تسا 

3513698714 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یاهنادنز  لک  هرادا  سدق  راولب  یادتبا  یدعس  نادیم  نانمس - نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334022-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33326968-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

EIPC-EIPC- لدم   لدم هکبش   هکبش تحت   تحت هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   EXSOMEXSOM  یتراجت یتراجت مان   مان   44MG -  MG -  EIPC_B234EIPC_B234 لدم لدم هکبش   هکبش تحت   تحت هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع
EXSOMEXSOM  یتراجت یتراجت مان   مان D114 D114 4MG4MG

1161 16
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ناتسزوخ یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477168 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا یمازلا  لیابوم  هرامش  جرد  دشابیم - هباشم  دک  ناریا  - تسویپ تسیل  تاررقم  تازیهجت و  اب  قباطم  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000231000041 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6153859984 یتسپ :  دک  سدق ،  نابوتا  بالقنا و  نابایخ  نیب  - بالقنا یوک  - زاوها - ناتسزوخ زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33770006-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33770045-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف ، ثاریم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
زربلا

زربلا ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( شیامن هیاپ   ) هینامیلس خاک  مزاول  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003742000047 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راک رتفد  ینابیتشپ  هرادا و  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ییا هژورپ  1 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنب ب 001 ازخا یلم  هنازخ  قاروا  تخادرپ  دوش ، تسویپ  تکرش  کرادم  لک   ، دوش تسویپورهم  لیمکت  امازلا  یتسویپ  تامدخ  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  لک ،  هرادا  یزرواشک ،  سیدرپ  یقرش  برد  بنج  ع ، )  ) نیسح ماما  نادیم  هب  هدیسرن  نارمچ ،  دیهش  راولب  جرک ،  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3158765613

32801198-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32829123-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا یمازلا   یمازلا لیابوم   لیابوم هرامش   هرامش جرد   جرد دشابیم - - دشابیم هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- تسویپ تسویپ تسیل   تسیل تاررقم   تاررقم وو   تازیهجت   تازیهجت اباب   قباطم   قباطم هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1171 17

 ( ( شیامن شیامن هیاپ   هیاپ  ) ) خاک خاک مزاول   مزاول دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 118118
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فیرش یتعنص  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477640 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تخبنایک یاقآ  سامت  .دوش  هعجارم  تسویپ  هب  دشاب - یمن  رظندم  هدش  باختنا  دک  ناریا  ننک - لاتیجید  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
روتکاف الاک و  لیوحت  زا  سپ  زور  کچ  هیوست   66164050

1101003058000024 زاین :  هرامش 
فیرش یتعنص  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

یلضفا سابعلادبع  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   CANON یتراجت مان   EOS 50D لاتیجید یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/04/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زور کچ  هیوست  تخبنایک 66164050  یاقآ  سامت  .دوش  هعجارم  تسویپ  هب  دشاب - یمن  رظندم  هدش  باختنا  دک  ناریا  ننک - لاتیجید  نیبرود   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
روتکاف الاک و  لیوحت  زا  سپ 

1458889694 یتسپ :  دک  فیرش ،  یتعنص  هاگشناد  یدازآ -  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66164845-021  ، 66164441-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66022715-021 :: 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

ننک ننک لاتیجید   لاتیجید نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 1191 19
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ریالم یرادرهش   :: 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 14 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477651 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا بسک  یارب  یموب ) ناراکنامیپ  نیب  زا  باختنا   ) لاسکی تدم  هب  رهش  حطس  یتراظن  یاه  نیبرود  یرادهگن  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ  هب  رتشیب 

1101050026000081 زاین :  هرامش 
نادمه ناتسا  ریالم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/04/26 زاین :  خیرات 
ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6571718151 یتسپ :  دک  ریالم ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  ادهش  نابایخ  ریالم  - نادمه ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32226061-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220143-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا بسک   بسک یارب   یارب یموب ) ) یموب ناراکنامیپ   ناراکنامیپ نیب   نیب زازا   باختنا   باختنا  ) ) لاسکی لاسکی تدم   تدم هبهب   رهش   رهش حطس   حطس یتراظن   یتراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع
.دوش .دوش هعجارم   هعجارم تسویپ   تسویپ هبهب   رتشیب   رتشیب

120120
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 98 ھحفص 88 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vtebeurzl4pxa?user=37505&ntc=5477651
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5477651?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( 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 " ) " ) 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

ناردنزام ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477788 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تازیهجت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004350000023 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  موسکا  ناژوف  هدنزاس  عجرم  موسکا  یتراجت  مان   EIPC-B112L-F40 لدم هکبش  تحت  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

موسکا ناژوف 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

.دوش یرازگراب  هناماس  رد  اضما و  رهم و  یتسویپ  کرادم  تاحفص و  هیلک  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یرازگراب  هدش  هتساوخ  تادنتسم  کرادم و  - 2

.دوش داهنشیپ  یمسر  روتکاف  شیپ  تروصب  اه  تمیق  - 3

4815733971 یتسپ :  دک  یزکرم ،  نامتخاس  ، جیسب هارگرزب  یادتبا  ، رابیوج هار  هس  ( هر ) ماما نادیم  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33044129-011  ، 33044104-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33362569-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب5476314 رادم  هحفص 64)نیبرود  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

میس5476423 لباک  ددع   41 ..هکبش تحت  هحفص 31)نیبرود  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5477423( یریوصت تراظن  یاه  نیبرود  تهج   ) 4k تروپ ، لوف  چنیا  هحفص 64)نویزیولت 50  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تظافح5476491 متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ،  تازیهجت ،  نیمات  یلیصقت ، یحارط  تایلمع 
IT رب ینتبم  کینورتکلا 

هحفص 21) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

.تازیهجت .تازیهجت ناونع : : ناونع 12 112 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) nvrnvr  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هتسب5476199 رادم  نیبرود  یزادنا  هار  و  هطوبرم ) تاقلعتم  هیلک  هارمه  هب   ) بصن هحفص 75)دیرخ و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ناتسرل ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476050 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ساسا رب  لاس 1401  رد  زاف 2 )  ) دابآ مرخ  ناتسرهش  ماب  هعومجم  قیرح  افطا  هاگیاپ  یزکرم  نامتخاس  یتظافح  راوید  لیمکت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ اهب  مالعتسا 

1101003585000041 زاین :  هرامش 
ناتسرل ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

انب تخاس  سیورس :  مان 
رتم 151 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( رتم لوط 151  هب  یپ ) لحمرد  رتم  یتناس  رثکادح 80  تماخض  هب  تالم  گنس و  تایلمع  یارجا  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ اهب  مالعتسا  ساسا  رب  رتم  یتناس  ضرع 35  تماخض 30 و  هب  حلسم  نتب  ژانش  تایلمع  یارجا  -2

6818618974 یتسپ :  دک  ناتسرل ،  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  نیرگ -  نابایخ  یتعیرش -  نابایخ  دابآ -  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33318020-066  ، 33318022-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33302087-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح افطا   :: 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

قیرح5476050 افطا  هاگیاپ  یزکرم  نامتخاس  یتظافح  راوید  هحفص 90)لیمکت  قیرح  ( قیرح افطا   افطا

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

دک5476360 ناریا  قبط  قیرح  افطا  هحفص 37)هدنمد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تاحیضوت5476383 قبط  الاک  تسا  هباشم  الاک  دک  رتیل  قیرح 500  افطا  یارب  فک )  ) موف هحفص 37)فک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

قیرح قیرح افطا   افطا هاگیاپ   هاگیاپ یزکرم   یزکرم نامتخاس   نامتخاس یتظافح   یتظافح راوید   راوید لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 122122

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

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/21تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ABYCC-09-05 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5477275 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ 21-04-1401 عورش 20-04-1401 - هطوبرم - تامدخ  قیرح و  ءافطا  مالعا و  ینمیا -  تازیهجت  هورگ  یدرف - تظافح  مالقا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: 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

تاحیضوت5476383 قبط  الاک  تسا  هباشم  الاک  دک  رتیل  قیرح 500  افطا  یارب  فک )  ) موف هحفص 37)فک  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یدرف5477275 تظافح  هحفص 91)مالقا  قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   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

هبعش5476670 رورس  قاتا  کیتاموتا  ئافطا  قیرح و  مالعا  متسیس  یرادهگن  سیورس و  ریمعت و 
بعش 7800 روما  هرادا  هنازخ  کیتاموتا  ئافطا  قیرح و  مالعا  متسیس  7801 و  سابعردنب

هحفص 37) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5477149 مالعا  متسیس  هلعش  هحفص 37)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  " " 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

وردوخ5477967 ریگدزد  یکینورتکلا  هحفص 43)مشچ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

یدرف یدرف تظافح   تظافح مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 123123

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 دادعت  33   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477251 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F "SPECTREX" FLAME DETECTOR تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034001931 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هلعش روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
هلعش روتکتد )  ) زاسراکشآ الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  تسویپ  طیارش  تسیل و  قبط  یتساوخرد  یاه  الاک  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

83768056-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: 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

نآ5476734 هب  طوبرم  هیاپ  هحفص 37)روتکتد و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5477149 مالعا  متسیس  هلعش  هحفص 37)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5477251P/F "SPECTREX" FLAME DETECTOR(92 هحفص روتکتد  ( روتکتد

P/F "SPECTREX" FLAME DETECTORP/F "SPECTREX" FLAME DETECTOR ناونع : : ناونع 124124

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 دادعت  22   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یقرش ناجیابرذآ  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477358 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  ریگدزد  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003147000044 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هژاریت یالاک  اردص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   APPARECCHIA هدنزاس عجرم  ریگدزد  ریژآ  دربراک   MX-ICON PKP هعطق لنپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/04/26 زاین :  خیرات 

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شیپ هدش  جرد  هناماس  رد  لک  تمیق  تسیل  لک  یارب  دشاب  یم  یتسویپ  تسیل  قباطم  تساوخرد  تسا  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دندرگیم لیوحت  لک  هرادا  لحم  رد  ددرگ  ظاحل  اهتمیق  رد  هدوب  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هریغ  لمح و  هیارک  هلمج  زا  یبناج  یاه  هنیزه  هیلک  دوش  تسویپ  روتکاف 

5134913111 یتسپ :  دک  یقرش ،  ناجیابرذآ  یتایلامروما  لک  هرادا  ءادهش -  نادیم  زیربت  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35294272-041  ، 35294291-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35239027-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ریگدزد  :: 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

ریگدزد5477358 هحفص 93)متسیس  ریگدزد  ( ریگدزد

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

وردوخ5477967 ریگدزد  یکینورتکلا  هحفص 43)مشچ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ریگدزد ریگدزد متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 125125

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.هاگتسد کی  یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  بوغرم  یناریا  یکینورتکلا  برد 

 . تل هس 
ادودح 220*160 داعبا 

1101005443000035 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

کف نمیا  نازاس  برد  هدننک  هضرع  عجرم   FAAC یتراجت مان   B680 لدم  FAAC دنب هار  یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/04/25 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . فالک بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . مزال قاری  هیلک  اب  تام  هدش  تسالپ  دیفس  هشیش 

.تشگنا رثا  زمر و 
 . یقرب یشک  میس  اب 

.ههام هس  دات  بصن و  زا  سپ  تخادرپ 
تسیمازلا  دیدزاب 

33011379 یگنهامه 33011229 . 

 : یتسپ دک  ناجنز ،  ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  نامتخاس  یبرغ -  هیدامتعا  موس  نابایخ  ناجنز -  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
4515613589

33537000-024  ، 33420104-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422497-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

دنب هار   :: 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

کی5476662 یزادنا  هار  بصن و  هارمه  هب  بوغرم  یناریا  یکینورتکلا  برد  هباشم .  دک  ناریا 
ادودح 220*160 داعبا  تل .  هس  .هاگتسد 

هحفص 93) دنب  ( دنب هار   هار

(( 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

کیتاموتا5478065 دنبهار  بصن  یاهمتسیسدیرخ و  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 72) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

160160 ** 220220 ادودح   ادودح داعبا   داعبا تلتل .  .  هسهس   .هاگتسد   .هاگتسد کیکی   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   بوغرم   بوغرم یناریا   یناریا یکینورتکلا   یکینورتکلا برد   برد هباشم .  .  هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 126126
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

زاگ لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم   :: 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 20 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477337 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

همیمض دانسا  حرش  قباطم  ًاقیقد  زاگ  راشف  تیوقت  هاگتسیا  قیقدرازبا  یکدی  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091475000193 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
PYROPRESS هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   PRESSURE SWITCH یتراجت مان   DPF266 لدم ییاسانش  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  الاک :  مان 

اتنپس زیهجت  اتسیو  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/29 زاین :  خیرات 
PYROPRESS هدنزاس عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   PRESSURE SWITCH یتراجت مان   FF503 لدم ییاسانش  یریگ و  هزادنا  راشف  چوس  الاک :  مان 

اتنپس زیهجت  اتسیو  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/29 زاین :  خیرات 
تعنص جوم  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم  تعنص  جوم  اوآ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   RS-101 لدم ییویدار  لانگیس  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم   MECANICA PRISMA S.L یتراجت مان  نایرج  لرتنک  یاهریش   CFC لدم  limit switch box کیتامونپ کرحم  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 
راود رتسگ  ورین 
تس 1 دادعت : 

1401/06/29 زاین :  خیرات 
ناکیتراپ تعنص  دنهس  هدننک  هضرع  عجرم  ید  یت  رآ  ناکیتراپ  یتراجت  مان   RTD PT100-PT1000 لدم یترارح  امد  روسنس  الاک :  مان 

ددع 3 دادعت : 
1401/06/29 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناتسلگنا  هدنزاس  روشک   DELTA CONTROL هدنزاس عجرم   PRESSURE SWITCH یتراجت مان   S21 لدم یتعنص  راشف  چوس  الاک :  مان 
ایرآ نراک  ورتپ 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/29 زاین :  خیرات 
عجرم نیارکوا  هدنزاس  روشک   PT SPEED SENSOR یتراجت مان  یزاگ  نیبروت  جنس  تعرس  متسیس  دربراک   ARKA-PT-1401 لدم یکینورتکلا  روسنس  الاک :  مان 

اکرآ یژرنا  ناروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   ZORYA هدنزاس
ددع 1 دادعت : 

1401/06/29 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوش هعلاطم  ًامتح  همیمض  دانسا 

9357189915 یتسپ :  دک  یرقاب ،  دیهش  عمتجم  ینابعش - ) دیهش   ) همانهاش 35 همانهاش -  راولب  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33004250-051  ، 33658520-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33656898-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

کینورتکلا روسنس   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ راشف   راشف تیوقت   تیوقت هاگتسیا   هاگتسیا قیقدرازبا   قیقدرازبا یکدی   یکدی مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 127127

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زاگ5477337 راشف  تیوقت  هاگتسیا  قیقدرازبا  یکدی  هحفص 94)مزاول  کینورتکلا  ( کینورتکلا روسنس   روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5476583 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  بات و  بل  اب  هارمه  رتمرتکپسا  نامار   - MAGILABS دنرب تسویپ -  تسیل  اب  قباطم   Gemmo Raman - 532 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004246000082 زاین :  هرامش 

ناریا یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  بات و  بل  اب  هارمه  رتمرتکپسا  نامار   - MAGILABS دنرب تسویپ - تسیل  اب  قباطم   Gemmo Raman - 532 - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

رتمرتکپسا نامار   - MAGILABS دنرب دشابیم -  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  هنیزه  تسیمازلا -  یمسر  روتکاف  ندوب  اراد  روتکاف و  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  یمیرک  یاقآ  یلخاد 105  اب  یتناراگ -  لاس  یاراد 2  رازفا -  مرن  هاگتسد و  شزومآ  رازفا و  مرن  بات و  بل  اب  هارمه 

 : یتسپ دک  ناریا ،  یندعم  داوم  یروآرف  تاقیقحت  زکرم  شواک   کرهش  شواک  راولب  نیوزق  جرک  نابوتا  رتمولیک 9  غالبجواس ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3365164776

32106000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32106000-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رازفا رازفا مرن   مرن وو   بات   بات بلبل   اباب   هارمه   هارمه رتمرتکپسا   رتمرتکپسا نامار   نامار  -  - MAGILABSMAGILABS دنرب   دنرب تسویپ -  -  تسویپ تسیل   تسیل اباب   قباطم   قباطم   Gemmo Raman -  532Gemmo Raman -  532 ناونع : : ناونع 128128
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تراجت ندعم و  تعنص  ترازو   :: 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   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5477590 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سکیادد 5000 لدم  نفلت  زکرم  تهج  ایوگ  روتارپا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یتناراگ بصن و  لیوحت و  اب 

1201000003000020 زاین :  هرامش 
تراجت ندعم و  تعنص  ترازو  هدننک :  رازگرب 

ئاقترا لباق  لیاف  عونتم  یاه  یدنب  هخاش  یناسر و  عالطا  نامزمه و  عیرس و  ییوگخساپ  تروپ  ادعت 16  اب  سکیادد 5000  لدم  نفلت  زکرم  تهج  ایوگ  روتارپا  - 
تروپ هب 32 

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

1401/04/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

عونتم یاه  یدنب  هخاش  یناسر و  عالطا  نامزمه و  عیرس و  ییوگخساپ  تروپ  ادعت 16  اب  سکیادد 5000  لدم  نفلت  زکرم  تهج  ایوگ  روتارپا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تروپ هب 32  ئاقترا  لباق  لیاف 

یتناراگ بصن و  لیوحت و  اب 

1598754617 یتسپ :  دک  یهلادیهش ،  نامتخاس  یرتنالک  دیهش  نابایخ  یهلا  تاجن  داتسا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81762857-021  ، 88898067-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88898074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

اضاقت5476382 حرش  هدهاشم  تهج  دشاب - یم  رظن  دم  الاب  دک  ناریا  اقیقد   - سوریو یتنآ  سنسیال 
.دامرف هعجارم  تسویپ  لیاف  هب 

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زا5476398 یقوقح  یلام و  تینما ، رازفا ، مرن  رازفا ، تخس  یاه  هزوح  یرادهگن  ینابیتشپ و  تامدخ 
میقم یناسنا  یورین  قیرط 

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

میس5476423 لباک  ددع   41 ..هکبش تحت  هحفص 31)نیبرود  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

نامار5476583  - MAGILABS دنرب تسویپ -  تسیل  اب  قباطم   Gemmo Raman - 532
رازفا مرن  بات و  بل  اب  هارمه  رتمرتکپسا 

هحفص 96) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

5476746ABB Drive Studio رازفا هحفص 21)مرن  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

نفلت نفلت زکرم   زکرم تهج   تهج ایوگ   ایوگ روتارپا   روتارپا ناونع : : ناونع 129129

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

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

سنسیال5476906 شورف  زا  سپ  تامدخ  لامعا و  ، نیمات دادرارق  هحفص 21)دیدمت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یاه5477072 متسیس  یزاس  یشرافس  یرازفا و  مرن  یاه  متسیس  رارقتسا  یرادرب و  هرهب  زایتما  دیرخ 
هتفای رارقتسا 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تکرش5477218 یلام  یرادا و  رازفا  مرن  ینابیتشپ  داد  هحفص 21)رارق  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ددرگ5477488 هجوت  تسویپ  تفه  هب   lis هحفص 21)متسیس یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

طیارش5477540 قبط  یلیلخ  ینامرد  یشزومآ  زکرمرازفا  مرن  رازفا و  تخس  ینابیتشپ  یراذگاو 
تسویپ یمومع  یصاصتخا و 

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

نفلت5477590 زکرم  تهج  ایوگ  هحفص 96)روتارپا  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

رازفا5477826 مرن  یاقترا  هحفص 21)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تظافح5476491 متسیس  شزومآ  یزادنا و  هار  بصن ،  تازیهجت ،  نیمات  یلیصقت ، یحارط  تایلمع 
IT رب ینتبم  کینورتکلا 

هحفص 21) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5477423( یریوصت تراظن  یاه  نیبرود  تهج   ) 4k تروپ ، لوف  چنیا  هحفص 64)نویزیولت 50  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

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

زا 98 ھحفص 98 
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