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

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

( یهگآ دادعت 4  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 6  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 9

( یهگآ دادعت 12  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 17

( یهگآ دادعت 5  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 17

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 19

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 21

140 1140 1 ریت   ریت   2626 هبنشکی   هبنشکی یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   149,600هکس , 000149,600 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   ,144هکس 060 , 000144, 060 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 17, 1002 17, سیئوس100 سیئوس کنارف   327,300327,300کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس ,400 , 00082 ,400 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع245,500245,500رالد ناتسبرع لایر   92لایر ,32092 ,320

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس ,6 10 , 00052 ,6 10 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   31نورک ,50031 ,500

رایع رایع   1818 یالط   سیلگنا13,575,00013,575,000یالط سیلگنا دنوپ   نپاژ378,990378,990دنوپ نپاژ نینی   دصکی   231دصکی ,780231 ,780

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
((3232))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
(( 116116))

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

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

زا 120 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 18  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 11  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 34

( یهگآ دادعت 24  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 41

( یهگآ دادعت 31  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 63

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 84

( یهگآ دادعت 15  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 84

( یهگآ دادعت 4  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 95

( یهگآ دادعت 11  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 98

( یهگآ دادعت 1  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

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

( یهگآ دادعت 1  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 108

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

( یهگآ دادعت 12  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 109

( یهگآ دادعت 9  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 113

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

( یهگآ دادعت 1  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 113

( 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  • --

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

( یهگآ دادعت 1  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

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

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

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

( یهگآ دادعت 8  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 114

( 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 1  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 115

( یهگآ دادعت 1  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

( 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 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 13  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 116

( یهگآ دادعت 1  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

( یهگآ دادعت 2  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 118

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 119

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

2001093750000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5490460 :: هرازه هرازه :: 1401/05/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه  هداد  زکرم  یرادهگن  ینابیتشپ و  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  یمالسا  یروهمج  یلم  هناخباتک  دانسا و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اه هداد  زکرم  یرادهگن  ینابیتشپ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 65.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   325,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1401/08/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یلم هناخباتک  دانسا و  نامزاس   ، 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

ناگدرل هروا  ییایمیش  دوک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/04/29  هبنشراهچ  زور  زا   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/05 خروم 04 /  هبنش  هس  زور 

داصتقا یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب ماع  هصقانم  دنیارف  قیرط  زا  ار  دوخ  کاینومآ  هروا و  عمتجم  ( SMS  ) تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  یزاس  هدایپ  تامدخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن راذگاو  دنشاب  تاعالطا  یروانف  نامزاس  زا  ( ISMS  ) تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  یزاس  هدایپ  هرواشم و  هزوح  رد  اتفا )  ) امن کی  هبتر  یاراد  تکرش 

دشاب یم  یکناب  هدش  نیمضت  کچ  اب  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  لایر  نویلیم  دصناپ  ربارب  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هقبط 4 کالپ 48- مکی - ناتسلگ  هچوک  ناتسلخن - نابایخ  ۔یدازحرف  راولب  برغ -  کرهش  نارهت -  سردآ   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.LUFC.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

اهاه هداد   هداد زکرم   زکرم یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 11

(( SMSSMS  ) ) تاعالطا تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 22

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

یبایزرا اب  هارمه  مود  تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   تبون
یفیک

1401/04/26 :: راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/ع/6 یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  زور  تعاس 16  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

لداعت  :: عبنم هبنشعبنم هس  زور  تعاس 14  ات  رثکادح   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491147 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسیلگنا ) یسراف   ) هاتوک مایپ  هدوزفا  شزرا  سیورس  ینابیتشپ  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب یم  هصقانم  دانسا  حرش  هب  راک  ماجنا  نامز  تدم  لحم و  ارجا : لحم  تدم و 

لایر  26.000.000.000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  1.000.000 دانسا :  شورف  هنیزه 

ییارجا تامدخ  تاکرادت و  لک  هرادا  مجنپ ، هقبط  یزکرم ، نامتخاس  کالپ 247 ، ابمومولا ، سیرتاپ  نابایخ  شبن  دمحا ، لآ  لالج  هارگرزب  نارهت ،  :: سردآ سردآ

:: 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

ناریا تارداص  تنامض  قودنص   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم :: 1401/05/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491585 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناسنا یورین  یرو  هرهب  تیریدم  متسیس  رارقتسا  یحارط و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

(( یسیلگنا یسیلگنا یسراف   یسراف  ) ) هاتوک هاتوک مایپ   مایپ هدوزفا   هدوزفا شزرا   شزرا سیورس   سیورس ینابیتشپ   ینابیتشپ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 33

یناسنا یناسنا یورین   یورین یرو   یرو هرهب   هرهب تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس رارقتسا   رارقتسا وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 44

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یوضر ناسارخ  ناتسا  لک  یرتسگداد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001004982000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491629 :: هرازه هرازه :: 1401/05/10دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناسارخ  ناتسا  لک  یرتسگداد  دکار  یناگیاب  ویشرآ  یا  هلحرم  کی  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  یرتسگداد  هدننک :  رازگرب 

ناسارخ ناتسا  لک  یرتسگداد  دکار  یناگیاب  ویشرآ  یا  هلحرم  کی  هصقانم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   933,120,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:00 تعاس : 1402/05/31 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یدجاس 7 و 9- نیب  یدجاس - دیهش  راولب  زابناج -  راولب  دهشم - یوضر - ناسارخ   ، 9197814684 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
تاکرادت دیرخ و  هرادا  لوا - هقبط  یوضر - ناسارخ  ناتسا  لک  یرتسگداد 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زمرق5490693 غارچ  زا  روبع  فلخت  تبث  یاه  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 17)تایلمع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرتسگداد یرتسگداد دکار   دکار یناگیاب   یناگیاب ویشرآ   ویشرآ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هصقانم   هصقانم یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 55
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001262000024 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5490717 :: هرازه هرازه :: 1401/05/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هقطنم  قرب  تکرش  ششوپ  تحت  عیزوت  قوف  لاقتنا و  هکبش  رد  یرتم  هلت  یتارباخم و  یاه  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  تایلمع  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لاس 1401-1402 رد  ناتسزوخ 

ییارجا قباوس  نتشاد  هصقانم ، دروآرب  لداعم  لقادح  یلایر ) یدادعت و   ) دازآ تیفرظ  نتشاد  طرش  هب  تاطابترا  هتشر  رد  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ  نتشاد 
، زاوها یاهرهش  رد  یتایلمع  یاه  هورگ  نیمأت  تهج  ییاناوت  عیزوت و  قوف  لاقتنا و  یاه  هکبش  رد  یرتم  هلت  یتارباخم و  یاهمتسیس  تاریمعت  یرادهگن و  ینف 

یراکنامیپ ینمیا  تیحالص  یهاوگ  نتشاد  ، جوسای نادبنگود و  ناگداش ، زمرهمار ، کشمیدنا ، ای  لوفزد  رتشوش ، نامیلسدجسم ، ناهبهب ، هیدیما ، رهشهام ، نادابآ ،
.تسا  یمازلا  ناریا  تاعالطا  یروانف  نامزاس  زا  امن  هناورپ  نتشاد  زین  راک و  هرادا  زا  ربتعم 

ناتسزوخ  یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یرتم  هلت  یتارباخم و  یاهمتسیس  تاریمعت  یرادهگن و  تایلمع  ماجنا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

176,482,498,241 یلام :  دروآرب 

 500,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   8,824,124,912 نیمضت :  غلبم 

08:00 تعاس : 1401/11/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نیطسلف راولب  - هیناما - زاوها  ، 6133883664 یتسپ :  دک  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزار یتعنص  هعسوت  یحارط و  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش جرد  خیرات  زا  زور  یط 10  رثکادح   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5490743 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن  راذگاو  طیارش  دجاو  ناگدننک  نیمات  هب  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  لیذ  هصقانم  هرامش  هب  ار  دوخ  زاین  دروم  تازیهجت  نیمات  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزلف هلول  عاونا  دیرخ 

یتعنص تالآریش  عاونا  دیرخ  - 
یتعنص تالاصتا  دیرخ  - 

لرتنک ولبات  دیرخ  - 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  جرد  هنزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

کالپ 17 یقرش  نابایخ 150  یوربور  نیورپ  راولب  سراپنارهت  لوا  هکلف  سردآ   :: سردآ سردآ

77889846  - 1012-5892  - 6148-0699 :: 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

یرتم یرتم هلت   هلت وو   یتارباخم   یتارباخم یاه   یاه متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 66

لرتنک لرتنک ولبات   ولبات دیرخ   دیرخ یتعنص -  -  یتعنص تالاصتا   تالاصتا دیرخ   دیرخ یتعنص -  -  یتعنص تالآریش   تالآریش عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ یزلف -  -  یزلف هلول   هلول عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77
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نارهت هقطنم 10  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

9-10-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم زورعبنم تدم 10  هبب  یهگا  راشتنا  زا   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5490937 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هام دادرارق 7  تدم  لایر -   17.348.357.920 دروارب :  لاس 1401 -  رد  هقطنم  حطس  رباعم  یهایگ  ششوپ  زبس و  یاضف  یهدناماس  ییاریپزاب و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هام دادرارق 8  تدم  لایر -   15.526.552.000 دروارب :  لاس 1401 -  هقطنم 10  حطس  رد  یراکتخرد  تضهن 

هام دادرارق 6  تدم  لایر -   70.450.000.000 دروارب :  یدازا -  راگدای - رذگ  ریز  باون و  هارگرزب  یزاسون  لپ  هرادج  تمرم  یزاسامن و 
یهگا لصا  رد  لماک  تاعالطا  ...و 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهدادرارق دحاو  مراهچ  هقبط  هقطنم 10  یرادرهش  مزمز  هناخراک  بنج  یدازا  نابایخ  تفایرد :  لحم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: http://business.tehran.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

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

مود تبون  یفیک  یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

00/0124  / :: م م یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 8  زا  یگدامآ : مالعا   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/05/03 تعاس 19  تیاغل   1401/04/28

زد یاوآ   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات  رثکادح   - 1401/06/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491707 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8   - 1401/06/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

اههاچ ریاس  زاین  تروص  رد  نوراک  زاگ  تفن و  تکرش  یاههاچ  رد  هدرتسگ  یراکدیسا  تامدخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  یلام 251.522.000.000  دروآرب  - 

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هطوبرم هتشر  رد  یلایر ) یدادعت و   ) دازآ تیفرظ  نتشاد 

لایر  8.930.427.500 نیمضت :
لایر  7.616.000 دانسا : دیرخ 

نامتخاس هار و  یاهحرط  قباس  نامتخاس  ود ، کولب  یوربور  رد  عقاو  نایوگدنت  عمتجم  مالسا  نایئادف  یوک  زاوها ،  :: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.ir http://iets.mporg.ir www.nisoc.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 دادعت  66   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

لپلپ هرادج   هرادج تمرم   تمرم وو   یزاسامن   یزاسامن هقطنم -  -  هقطنم حطس   حطس ردرد   یراکتخرد   یراکتخرد تضهن   تضهن رباعم   - - رباعم یهایگ   یهایگ ششوپ   ششوپ وو   زبس   زبس یاضف   یاضف یهدناماس   یهدناماس وو   ییاریپزاب   ییاریپزاب ناونع : : ناونع
..و ..و یزاسون   یزاسون

88

تکرش تکرش یاههاچ   یاههاچ ردرد   هدرتسگ   هدرتسگ یراکدیسا   یراکدیسا تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 99

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

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

زا 120 ھحفص 9 
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زاف 19 یبونج  سراپ  مهد  هاگشیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   - یا هلحرم  ود  یفیک - یبایزرا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

r10-1401-009 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/03هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم :: 1401/05/18عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5490545 :: هرازه هرازه :: 1401/05/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لایر دروارب 78/000/000/000  غلبم   PERSONAL H2S DETECTCF یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 3/900/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاف 19 مهد  هاگشیالاپ  سراپ  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  ود  تیاس  هیولسع  هب  ناگنک  هداج  رتمولیک 20  ناگنک  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

مانتبث رتفد  سامت 02141934  زکرم   - 07731466287-07731466283 :: نفلت نفلت
88969737-85193768

:: 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

یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  الاک - نیمات  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

002  / کآ ت :: 1401/چ  یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رارسا  :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5490548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح نالعا  یزاگ  یاهروسنس  ددع  عومجم 125  رد  ملق  هس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

الاک روما  تاکرادت و  هرادا  یراجاغا  زاگ  تفن و  یرارب  هرهب  تکرش  تفن - راولب  هیدیما - ناتسرهش  ناتسرزوخ -  ناتسا   :: سردآ سردآ

سامت زکرم  یلخاد 23170 -   06152622273-06152622683 :: نفلت نفلت
مانبتث 88969737-85193768 رتفد  - 02141934

setadiran.ir :: تیاسبو تیاسبو

06152620897 :: 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

PERSONAL H2S DETECTORPERSONAL H2S DETECTOR ناونع : : ناونع 1010

قیرح قیرح نالعا   نالعا یزاگ   یزاگ یاهروسنس   یاهروسنس ددع   ددع   125125 عومجم   عومجم ردرد   ملق   ملق هسهس   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

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

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

زا 120 ھحفص 10 
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شخپوراد تاجناخراک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/04/26  هبنشکی  زور  زا   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/05/02 هبنشکی  زور  یرادا  تقو  نایاپ 

تاعالطا  :: عبنم :: 1401/05/10عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5490715 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یقوقح صاخشا  زا  ار  دوخ  زاین  دروم  قیرح  ءافطا  یناشن  شتآ  پمپ  هاگتسد  کی  .دراد  رظن  رد  ماع ) یماهس   ) شخپ وراد  تاجناخراک  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن یرادیرخ  تیحالص  دجاو 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  500.000: هصقانم دانسا  هنیزه  یداهنشیپ  لک  غلبم  % 5: همان تنامض  غلبم  .دش  دهاوخ  جرد  هصقانم  دانسا  رد  طیارش  ریاس 

لوا هقبط  شخپ  وراد  نابایخ  جرک -  نارهت  نابوتا  رتمولیک 18  رد  عقاو   :: 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

دابآ سابع  یتعنص  کرهش  یتامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش جرد  خیرات  زا  هتفه  کی  تدم  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5490881 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب ار  نامتخاس  تازیهجت  زکارم و  یرادهگن  یناشن و  شتآ  هاگتسیا  یربهار  تیریدم  دراد  رظن  رد  دابآ  سابع  یتعنص  کرهش  یتامدخ  تکرش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ 

تسا هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  یهگآ  هنیزه  .تسا  راتخم  تاداهنشیپ  مامت  ای  کیره  لوبق  ای  در  رد  یتامدخ  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 218 مود  هقبط  یروانف  نامتخاس  دابآ ، سابع  یتعنص  کرهش  دابآ  فیرش  هار  سیلپ  زا  دعب  (ع ) اضر ماما  هداج  رتمولیک 35  تشدکاپ  یناشن   :: سردآ سردآ

یلخاد 110  021-36423455 :: 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

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا یناشن   یناشن شتآ   شتآ پمپ   پمپ هاگتسد   هاگتسد کیکی   ناونع : : ناونع 1212

نامتخاس نامتخاس تازیهجت   تازیهجت وو   زکارم   زکارم یرادهگن   یرادهگن وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ هاگتسیا   هاگتسیا یربهار   یربهار تیریدم   تیریدم ناونع : : ناونع 1313

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

لوا تبون  یا  ـ هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

00/026R3MO هرامش هصقانم   MO-0000726-MR3 :: یهگآ یهگآ هرامش   :هرامش داتس هناماس  رد  یفیک  یبایزرا  دانسا  تفایرد  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
داتس هناماس  یمومع  نالعا  هحفص  رد  یهگآ  مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   5

ناریا

حبص تفه   :: عبنم یفیکعبنم یبایزرا  تادنتسم  لاسرا  یراذگراب و  تلهم  نیرخآ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
تفایرد تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  ود  تدم  فرظ  داتس : هناماس  رد  همزور ) )

دانسا

5491072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد  یازجا  نودب  زاگ  نیرت  رتیه  نشکوناک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  13.750.000.000 هصقانم : یدروآرب  غلبم 

نیمضت  همان  نآ  قفو  لوبق  لباق  نیماضت  زا  یکی  تروص  هب  لایر  غلبم 687.500.000  راک : عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش  دهاوخ  ماجنا  داتس )  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگرد  قیرط  زا  یکینورتکلا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک 

الاک تامدخ  هرادا  مود ، هاگشیالاپ  تیریدم  نامتخاس  مود ، هاگشیالاپ  یبونج ، سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع ، ناتسرهش  رهشوب ، ناتسا  رازگ : هصقانم   :: سردآ سردآ

07731315037-5118 - 5023 :: نفلت :: www.setadiran.ir www.spgc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شخپوراد ییوراد  یمیش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم دانساعبنم تفایرد  زا  سپ  هتفه  کی   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوخ هاشنامرک  هناخراک  قیرح  ءافطا  گنیر  یارجا  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 - یدقن زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 500.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

شخپوراد ییوراد  یمیش  تکرش  یناقلاط ، نابایخ  شخپوراد ، نابایخ  صوصخم  هداج  رتمولیک 18  : دانسا تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ

یلخاد 310  3-44981191 :: 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  1212   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یلخاد یلخاد یازجا   یازجا نودب   نودب زاگ   زاگ نیرت   نیرت رتیه   رتیه نشکوناک   نشکوناک ناونع : : ناونع 1414

هناخراک هناخراک قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا گنیر   گنیر یارجا   یارجا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1515

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هگنلردنب یناریتشک  ردنب و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003754000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5490667 :: هرازه هرازه :: 1401/05/15دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هعبات  ردانب  هگنل و  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  یکینورتکلا  یتارباخم و  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هگنلردنب  یناریتشک  ردنب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هعبات  ردانب  هگنل و  ردنب  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  یکینورتکلا  یتارباخم و  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
20,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
همان تنامض  لصا  لیوحت  مدع.ددرگ  تفیرد  دیسر  ردنب و  هناخریبد  لیوحت  هخروم 1401/05/13  ات  رثکادح  دیاب  یکناب  همان  تنامض  لصا  نیمضت :  تاحیضوت 

.دوب  دهاوخ  نارگ  هصقانم  داهنشیپ  در  هب  رجنم 
10:00 تعاس : 1401/08/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

هگنل ردنب  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  - هگنل ردنب   ، 7971945699 یتسپ :  دک  هگنلردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم هقطنم  تارباخم  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/م/03 یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

سانکسا  :: عبنم :: 1401/05/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491193 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامنراذگاو طیارش  دجاو  یقوقح  صاخشا  هب  ار   293/100 دادعت هب   2 وا هیحان  کارا  ناتسرهش  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 500/000  دیرخ  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر  نیمضت 6/030/000/000  غلبم 

فکمه هقبط  تارباخم  هرامش 1  نامتخاس  قیاقش  نابایخ  یاهتنا  تانق  یزاس  هناخ  هار  هس  هاگشناد  نابایخ  کارا  (: هصقانم یاه  تکاپ   ) تاداهنشیپ هئارا   :: سردآ سردآ
اهدادرارق دحاو 

32261003 :: نفلت :: www.Markazi.tci.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکینورتکلا یکینورتکلا وو   یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 1616

ییاوه ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1717

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

مود دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

3-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/04/29هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fars.tci.ir :: عبنم :: 1401/05/08عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا هارمه  لیابوم  یاه   BTS یسرتسد یرون  ربیف  یشکلباک  یرافح و  تایلمع  یارجا  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

ناتسرل ناتسا  تارباخم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/04 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش ات  خروم 1401/4/26  زا  دانسا   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

lorestan.tci.ir :: عبنم خرومعبنم ات  خروم 1401/4/26  زا  دانسا   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زردوگیلا ناتسرهش  رابدور  دس   USO 2 زاف یرون  ربیف  یشکلباک  یرافح و  تایلمع  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  دروآرب 1.776.897.000  غلبم  - 

لایر نیمضت 1.776.897.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

33353393 :: 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

لوا لوا هارمه   هارمه لیابوم   لیابوم یاه   یاه   BTSBTS یسرتسد   یسرتسد یرون   یرون ربیف   ربیف یشکلباک   یشکلباک وو   یرافح   یرافح تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1818

USOUSO   22 زاف   زاف یرون   یرون ربیف   ربیف یشکلباک   یشکلباک وو   یرافح   یرافح تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001105000069 :: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور  تعاس 13:30  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

IOPTC.IR :: عبنم خرومعبنم هبنشود  زور  تعاس 13:30  ات  رثکادح   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491579 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10:30  هبنشکی  زور  رد  هلصاو   - 1401/06/06 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ZTD- هرا یا شـمـ ـ ضاق ـت تـ حت یر  هداد  زکرم  یطابترا ) یشزادرپ و  یزاس ، هریخذ  تازیهجت   ) ویتکا تازیهجت  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
0020117-TR/B01

نارهت ناریا - تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  راک : یارجا  ناکم  لحم و   ـ
هام  28 دادرارق : تدم   ـ

هام  4 الاک : لیوحت  راک / یارجا  تدم   ـ
ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  الاک - عبانم  تخاس و  هعسوت  یسدنهم  هرادا  تراظن : هاگتسد  مان   ـ

لایر  000/000/000/98 یدروآرب : هجدوب   ـ

.ددرگ هئارا  تیفیک  ظاحل  اب  لخاد  تخاس  یالاک  اب  بسانتم  اه  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یمازلاداتس  هناماس  رد  جردنم  تمیق  داهنشیپ  رد  یمازلا ) ) یقوقح صاخشا  تهج  یلم  هسانش  یداصتقا و  دک  جرد 

یتلود  تالماعم  نیمضت  همان  نآ  جردنم  یاه  همان  تنامض  زا  یبیکرت  ای  کی  تروص  هب  لایر  غلبم 000/000/900/4  راک : عاجرا  دنیآرف  رد  تکرش  نیمضت 
تفن تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  مانب  ناریا  یمالسا  یروهمج  یزکرم  کناب   IR360 10000 41010 4683 8162 801 ابش هرامش  هب  تسیابیم  دقن  هجو  نیمضت 

 . ددرگ یرازگراب  هناماس  رد  هجو ؛ تخادرپ  دیسر  ای  همانتنامضریوصت  زیراو و  ناریا 
یاه هداد  هکبش   " ای تاموزلم " تاعطق و  هئارا  ای "  " MainFrame ریغ یاههنایار  هئارا  یاههزوح  رد  رتالاب  هبتر 3 و  اب  کیتامروفنا  یلاع  یاروش  وضع  یاه  تکرش 

یتارباخم " یا و  هنایار 
کینورتکلا  تخادرپ  هاگرد  هب  لاصتا  قیرط  زا  هنیزه  تخادرپ  دانسا و  دیرخ 

تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  تفایرد :  :: سردآ سردآ
هناماس قیرط  زا  متشه  هقبط  کالپ 188 - یرهش - رفعج  داتسا  نابایخ  هب  هدیسرن  ینرق - دبهپس  نابایخ  نارهت - سردآ : هب  تاصقانم  نویسیمک  لحم  شیاشگ :

.دش دهاوخ  هدناوخ  ییاشگزاب و  داتس )  ) تلود کینورتکلا  تاکرادت 

61630448 - 61630178 - 61630382 - 61630818 تاعالطا : بسک   :: نفلت :: www.setadiran.ir www.shana.ir www.ioptc.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

(( یطابترا یطابترا وو   یشزادرپ   یشزادرپ یزاس ، ، یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت  ) ) ویتکا ویتکا تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا ییاتسور  نواعت  یزکرم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یروانف تاقیقحت و  مولع ، یلاع  یاروش   :: عبنم خیراتعبنم هداهنشیپ : لاسرا  تلهم   - 1401/05/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491591 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روشک  یتارداص  تالوصحم  عیرس  شیاپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدربراک  شهوژپ  اضاقت : هورگ 

یروانف  اضاقت : تیهام 
نارهت  رهش :

لاعف اضاقت : تیعضو 

:: 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

هگنل ردنب  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  کی  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/03هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تلم یوار   :: عبنم خیرات 1401/05/04عبنم زا   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491785 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/15 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هگنل ردنب  یدرونایرد  ردانب و  هرادا  یکینورتکلا  یتارباخم و  تازیهجت  یرادهگن  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 20/000/000/000  غلبم 

یهگا  لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  نیمضت 1/000/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هجدوب همانرب و  نامزاس  زا  تاطابترا  هتشر   5

یدرونایرد ردانب و  هرادا  هر - )  ) ینیمخ ماما  نابایخ  هگنل -  ردنب  : سردآ رازگ  هصقانم  هاگتسد   :: سردآ سردآ

-07644242844 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

07644243289 :: 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

اه5490460 هداد  زکرم  یرادهگن  هحفص 5)ینابیتشپ و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ینوکسم5490680 یاه  پمک   ICT یاه سیورس  یربهار  تازیهجت و  هکبش و  یرادهگن  هحفص 21)ریمعت و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

روشک روشک یتارداص   یتارداص تالوصحم   تالوصحم عیرس   عیرس شیاپ   شیاپ ناونع : : ناونع 2 12 1

یکینورتکلا یکینورتکلا وو   یتارباخم   یتارباخم تازیهجت   تازیهجت یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 2222

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

زمرق5490693 غارچ  زا  روبع  فلخت  تبث  یاه  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 17)تایلمع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

5491046(SMS  ) تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  یزاس  هدایپ  هحفص 5)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5491147( یسیلگنا یسراف   ) هاتوک مایپ  هدوزفا  شزرا  سیورس  ینابیتشپ  هحفص 5)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

ولبات5490743 دیرخ  یتعنص -  تالاصتا  دیرخ  یتعنص -  تالآریش  عاونا  دیرخ  یزلف -  هلول  عاونا  دیرخ 
لرتنک

هحفص 7) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نارهت یرادرهش  هب  هتسباو  نارهت  کیفارت  لرتنک  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

14-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5490693 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زمرق غارچ  زا  روبع  فلخت  تبث  یاه  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  تایلمع  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

غلبم زیراو  دانسا  تفایرد  تهج  یهگا  - رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  ای  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 3.150.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هیاپ 5 لقادح  ای  یربارت  هار و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  هب  طوبرم  یراکنامیپ  تیحالص  زارحا  ربتعم  یهاوگ  هئارا   - یهگآ رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر   3.000.000

یهاوگ هئارا  ایو  تعنص  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  تازیهجت  تاسیسات و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  ورین  هتشر 
ای هژیو  یاه  متسیس  هتشر  هبتر 2  لقادح  اب  ینابیتشپ  تامدخ  هتشر  هبتر 3  لقادح  هب  طوبرم  یکیتامروفنا  یاه  تکرش  یدنب  هبتر  تیحالص و  زارحا  ربتعم 

نامزاس زا  هرداص  اهرازبا  متسیس و  هیاپ ، یاهرازفا  مرن  ینابیتشپ  هئاراهتشر و  هبتر 4  لقادح  ای  یتارباخم  یا و  هنایار  یاه  هداد  هکبش  هتشر  رد  هبتر  لقادح 2 
.دشاب یم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  جرد  هنیزه  تکرش  - یتلود و  یاه  تکرش  نارهت ، یرادرهش  هب  هتسباو  یاه  تکرش  زج  روشک  هجدوبو  همانرب 

لرتنک تکرش  یاهدادرارق  روما  هقبط 8 ، هلال  یتاقبط  گنیکراپ  هلال ، کراپ  یلامش  علض  یوربور  یمطاف ، رتکد  دیهش  نابایخ  نارهت ، : دانسا تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
نفلت 88972891 و 89186030  نارهت  کیفارت 

تکرش تاصقانم  نویسیمک  هناخریبد  هقبط 8 ،  هلال ، یتاقبط  گنیکراپ  هلال ، کراپ  یلامش  علض  یوربور  یمطاف ، رتکد  دیهش  نابایخ  نارهت ، : دانسا لیوحت  لحم 
نفلت 89189 نارهت  کیفارت  لرتنک 

:: 88972891 و 89186030 نفلت :: trafficcontrol.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

زمرق زمرق غارچ   غارچ زازا   روبع   روبع فلخت   فلخت تبث   تبث یاه   یاه هناماس   هناماس یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2323

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

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

زا 120 ھحفص 17 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/49
https://www.hezarehinfo.net/tenders/66
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/cga77hue7rsc3?user=37505&ntc=5490693
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5490693?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


زیربت هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094694000016 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5491498 :: هرازه هرازه :: 1401/05/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهچ  هقطنم  حطس  رد  یکیفارت  درس  گنر  اب  یروحم  یشک  طخ  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  راهچ  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

راهچ هقطنم  حطس  رد  یکیفارت  درس  گنر  اب  یروحم  یشک  طخ  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/08/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسا نواعت  راک و  هرادا  بنج  ناجیابرذآ -  نابایخ  زیربت -   ، 5183875343 یتسپ :  دک  زیربت ،  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

ناردنزام ناتسا  برغ  قرب  یورین  عیزوت   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005349000065 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 08:00عبنم تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491529 :: هرازه هرازه :: 1401/05/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  دادعت 16350  هب  یزاگ  هیلخت  رباعم  ییانشور  غارچ  پمال  عاونا  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
برغ  ناردنزام  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ددع دادعت 16350  هب  یزاگ  هیلخت  رباعم  ییانشور  غارچ  پمال  عاونا  دیرخ  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 545,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,519,447,000 نیمضت :  غلبم 
تسین  دات  دروم  یصخش  کچ  تسا  دات  دروم  یکناب  هدش  نیمضت  کچ  نیمضت :  تاحیضوت 

08:00 تعاس : 1401/08/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناردنزام برغ  قرب  عیزوت  تکرش  ورین ، هچوک  شبن  نایریخ ، راولب  رهشون ،  ، 4651739948 یتسپ :  دک  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هقطنم هقطنم حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2424

یزاگ یزاگ هیلخت   هیلخت رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور غارچ   غارچ پمال   پمال عاونا   عاونا دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم ودود   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2525

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

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

زا 120 ھحفص 18 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/nvh64smzjpxpr?user=37505&ntc=5491498
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5491498?code=37505
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زیربت هقطنم 4  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094694000015 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:30هرامش تعاس :   - 1401/04/28 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5491552 :: هرازه هرازه :: 1401/05/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

راهچ  هقطنم  هزوح  حطس  رد  رباعم  یماسا  وبیات  بصن  یکیفارت و  تازیهجت  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زیربت  راهچ  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

راهچ هقطنم  هزوح  حطس  رد  رباعم  یماسا  وبیات  بصن  یکیفارت و  تازیهجت  بصن  هیهت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   250,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
14:30 تعاس : 1401/08/08 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناتسا نواعت  راک و  هرادا  بنج  ناجیابرذآ -  نابایخ  زیربت -   ، 5183875343 یتسپ :  دک  زیربت ،  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

زاوها یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/4/26  زا  تعاس 19  زا   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

رابخا ناهج   :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ  ات   - 1401/05/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5492002 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یسمش هام   1 هژورپ :  یارجا  تدم  لایر   19/007/000/000 هیلوا :  دروارب  تاقلعتم  یریوصت و  تراظن  یاه  نیبرود  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  950/350/000 همان :  تنامض  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یرادرهش هس  هرامش  نامتخاس  یونزغ _  نابایخ  شبن  بالقنا  نابایخ  زاوها   :: سردآ سردآ

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

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رباعم رباعم یماسا   یماسا ولبات   ولبات بصن   بصن وو   یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2626

تاقلعتم تاقلعتم وو   یریوصت   یریوصت تراظن   تراظن یاه   یاه نیبرود   نیبرود دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 2727

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

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

زا 120 ھحفص 19 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/246hky7lm4nvd?user=37505&ntc=5491552
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5491552?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/px3kajk7fancs?user=37505&ntc=5492002
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5492002?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/104
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https://www.hezarehinfo.net


یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001135000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:30هرامش تعاس :   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:30عبنم تعاس :   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5490561 :: هرازه هرازه :: 1401/05/11دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تسیل  تاصخشم و  قبط  هبعش  یقرب 16 هرکرک  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب  هدننک :  رازگرب 

تسویپ تسیل  تاصخشم و  قبط  هبعش  یقرب 16 هرکرک  یارجا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   12,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

13:00 تعاس : 1401/07/11 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یلم کناب  بعش  روما  هرادا  کی  یلامش  رهمگرزب  نابایخ  دهشم   ، 9187814571 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: 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

یوضر ناسارخ  ناتسا  بعش  روما  هرادا  ناریا  یلم  کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناسارخ  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5490910 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبعش یقرب 16  هرکرک  یارجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.irنفلت 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

زمرق5490693 غارچ  زا  روبع  فلخت  تبث  یاه  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 17)تایلمع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

هبعش هبعش 1616 یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2828

هبعش هبعش   1616 یقرب   یقرب هرکرک   هرکرک یارجا   یارجا 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 120 ھحفص 20 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

لوا  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1400/960 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5490680 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاکرادت هناماس  قیرط  زا  هدرشف )  ) یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یرازگرب  تروص  هب  لیذ  طیارش  اب  ار  دوخ  زاین  دروم  تامدخ  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن  نیمأت  داتس ) هناماس   ) تلود یکینورتکلا 

یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  ینوکسم  یاه  پمک   ICT یاه سیورس  یربهار  تازیهجت و  هکبش و  یرادهگن  ریمعت و  - 
لایر دروارب 47.781.422.000  غلبم  - 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...  نیمضت 2.390.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

اهنامیپ روما  داتس -  یزکرم  یرادا  نامتخاس  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب -  ناتسا   :: سردآ سردآ

2762-07731312761 :: نفلت :: setadiran.ir spgc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاقلعتم5492002 یریوصت و  تراظن  یاه  نیبرود  هحفص 17)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   1818 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینوکسم ینوکسم یاه   یاه پمک   پمک   ICTICT یاه   یاه سیورس   سیورس یربهار   یربهار وو   تازیهجت   تازیهجت وو   هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 3030

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

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

زا 120 ھحفص 21 
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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 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5490498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیقدرازبا گنیروتینوم  یاهمتسیس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000427 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 : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ هئارا  یلصا  تسیابیم  مالقا  هیلک  دشابیم .  یمازلا  یتناراگ  ینف و  داهنشیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

32138336-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: 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   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5490505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رباک اب 30  شیوداپ  سوریو  یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001093000040 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم مینو  هامود  دودح  تخادرپ  .دشابیم  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  .دشاب  همیمض  هدننک  نیمات  ءاضما  ورهم  اب  روتکاف  شیپ  امتح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1511647416 یتسپ :  دک  -پ24 ،  ارزو نابایخ  - یلوبمالسا دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84014-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیقدرازبا قیقدرازبا گنیروتینوم   گنیروتینوم یاهمتسیس   یاهمتسیس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 3131

رباک رباک   3030 اباب   شیوداپ   شیوداپ سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 3232

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 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

5490513 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نفلت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003078000050 زاین :  هرامش 

ناریا تارداص  هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 
X4 لیو نف  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  50 دادعت : 

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

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   :: 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

مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش   :: 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 09 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5490546 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاس متسیس  یارجا  سنسیال  دروبشاد و   ، BPMN2 اسرب ،  زاس  متسیس  رازفا  مرن  ینابیتشپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091574000470 زاین :  هرامش 
مالیا زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6937171111 یتسپ :  دک  مالیا ،  زاگ  شیالاپ  تکرش  نایرجت  راوچ -  مالیا  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2912843-084  ، 2910000-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

2246092-084 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نفلت نفلت ناونع : : ناونع 3333

زاس زاس متسیس   متسیس یارجا   یارجا سنسیال   سنسیال وو   دروبشاد   دروبشاد  ،  ، BPMN2BPMN2 اسرب ،  ،  اسرب زاس   زاس متسیس   متسیس رازفا   رازفا مرن   مرن ینابیتشپ   ینابیتشپ ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5490813 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  یباختنا  یالاکدک  ناریا  انمض  تسویپ , یتساوخرد  تاصخشم  قبط  ددع  کی  سوفوس  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003203000263 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رتویپماکارف هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   SOPHOS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون سوفوس  لاوریاف  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

زاوها رتویپماکارف  هدننک  هضرع  عجرم  زاوها 
هتسب 1 دادعت : 

1401/05/02 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه نفلت  هرامش  هئارا  . 3 دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  نآ  یراذگراب  روتکاف و  شیپ  رودص  .2 دشابیم یراک  هام  یدقن و 2 تروصب  تخادرپ  . 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم نیوزق  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  لحم  رد  الاک  لیوحت  . 4 دشابیم یمازلا 

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

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

33348167-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشابیم .دشابیم هباشم   هباشم یباختنا   یباختنا یالاکدک   یالاکدک ناریا   ناریا انمض   انمض تسویپ , , تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ددع   ددع کیکی   سوفوس   سوفوس سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 120 ھحفص 24 
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نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5490814 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  یباختنا  یالاکدک  ناریا  انمض  تسویپ , یتساوخرد  تاصخشم  قبط  ددع  کی  سوفوس  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003203000263 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رتویپماکارف هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   SOPHOS یتراجت مان  یددع  یکیتسالپ 1  باق   DVD عون سوفوس  لاوریاف  سنسیال  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

زاوها رتویپماکارف  هدننک  هضرع  عجرم  زاوها 
هتسب 1 دادعت : 

1401/05/02 زاین :  خیرات 
نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هارمه نفلت  هرامش  هئارا  . 3 دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  نآ  یراذگراب  روتکاف و  شیپ  رودص  .2 دشابیم یراک  هام  یدقن و 2 تروصب  تخادرپ  . 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم نیوزق  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  لحم  رد  الاک  لیوحت  . 4 دشابیم یمازلا 

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

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

33348167-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.دشابیم .دشابیم هباشم   هباشم یباختنا   یباختنا یالاکدک   یالاکدک ناریا   ناریا انمض   انمض تسویپ , , تسویپ یتساوخرد   یتساوخرد تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط ددع   ددع کیکی   سوفوس   سوفوس سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 3636

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

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

زا 120 ھحفص 25 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  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 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

5491249 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط  لاناک  لانشفورپ 28  تسکن  نوسکا  رازفا  مرن  سنسیال  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105001089 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سپالکیاس هدننک  هضرع  عجرم  سپالکیاس  یتراجت  مان  لدم 050  یا  هقلح  ییاوقم 1  شکور  اب  یکیتسالپ  هبعج  سنسیال  ناونع   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

شیک
هتسب 28 دادعت : 

1401/05/02 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3117623-0912  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491286 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه هناسر  رد  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  یاهدادیور  رابخا و  یا  هناسر  یاوتحم  باتزاب  دیلوت و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003903 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/05/02 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

31317240-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: 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 تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط لاناک   لاناک   2828 لانشفورپ   لانشفورپ تسکن   تسکن نوسکا   نوسکا رازفا   رازفا مرن   مرن سنسیال   سنسیال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3737

تکرش تکرش یاهدادیور   یاهدادیور وو   رابخا   رابخا یایا   هناسر   هناسر یاوتحم   یاوتحم باتزاب   باتزاب وو   دیلوت   دیلوت تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا قرب  تیریدم  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491575 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهلیاف  تاصخشم  قفو   UTM شتآ راوید  یموب  یتینما  زیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001070000150 زاین :  هرامش 

ناریا قرب  هکبش  تیریدم  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هنایار هب  طوبرم  یاهتیلاعف  هرواشم و  یسیون ، همانرب  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ یاهلیاف  طیارش  قفو  هباشم  یاهنامزاس  رد  هقباس  نتشاد  نینچمه  شورف و  زا  سپ  تامدخ  لاس  ود  لقادح  هئارا  زیهجت و  ندوب  یموب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم یرورض 

1996836111 یتسپ :  دک  یمسای ،  دیشر  نابایخ  دامادریم -  زا  رتالاب  رصعیلو -  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85162391-021  ، 85160-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85169-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UTMUTM  شتآ شتآ راوید   راوید یموب   یموب یتینما   یتینما زیهجت   زیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

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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نادابآ یدرونایرد  ردانب و  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 12 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491732 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیریدم هنایار  هکبش و  یرادهگن  ریمعت و  یکیتامروفنا و  تامدخ  تاعطق ،  نیمات  دادرارق  زا  تسترابع  دادرارق  نیا  عوضوم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نادابآ یدرونایردوردانب 

1101001396000012 زاین :  هرامش 
نادابا یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
یسمش هام  6 دادعت : 

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

تسویپ  هب  دادرارق  نیا  عوضو   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنشاب  اتفا  زوجم  یاراد  تسیاب  یم  اهکرش  تسا  رکذ  هب  مزال 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  اه  هنیزه  هیلک 

 : یتسپ دک  نادابآ ،  یدرونایرد  ردانب و  تیریدم  نامتخاس  - نیون داصتقا  کناب  یوربور  - کرمگ نابایخ  - نادابآ نادابآ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6316811111

53244124-061  ، 53244419-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53244419-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: 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   :: 1401/04/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-979-PHS-16022 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/02هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5491905 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اضاقت و  قباطم  هکبش  تحت  سیوریو  یتنآ  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: 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

تیریدم تیریدم هنایار   هنایار وو   هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت وو   یکیتامروفنا   یکیتامروفنا تامدخ   تامدخ تاعطق ،  ،  تاعطق نیمات   نیمات دادرارق   دادرارق زازا   تسترابع   تسترابع دادرارق   دادرارق نیا   نیا عوضوم   عوضوم ناونع : : ناونع
نادابآ نادابآ یدرونایردوردانب   یدرونایردوردانب

4040

هکبش هکبش تحت   تحت سوریو   سوریو یتنآ   یتنآ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4141
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هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5492104 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدرشف حول  بلاق  رد  لاس 1400  ناراکنامیپ  رازفا  مرن  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000304 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و ،  لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناراکنامیپ ناراکنامیپ رازفا   رازفا مرن   مرن هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 4242

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

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

زا 120 ھحفص 29 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/klybye8zt5cjr?user=37505&ntc=5492104
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5492104?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5492324 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نودب تراک  ددع   9 یا ، هکس  تراکددع   50، رویسر ، رازفا مرن  لماش  تاقلعتم  هیلک  هارمهب  ینابهگن  تشگ و  هاگتسد  دیرخ 2  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
پاچ تیلباق  اب  سامت 

1101001022000555 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

مان دقاف  یتراجت  مان  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون  نابساپ  تسارح  ینابهگن و  تشگ و  یاهورین  تیریدم  لرتنک و  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 
ماس یطابترا  یتاعالطا و  یاه  هزاس  عمتجم  هدننک  هضرع  عجرم  ایرآ  رتسگ  وترپ  ناماس  یطابترا  یتاعالطا و  یاه  هزاس  عمتجم  هدنزاس  عجرم  یتراجت 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . تسیمازلا تراظن  هاگتسد  هیدأت  ذخا  هنومن و  هئارا  ینف ،  تاصخشم  اب  هارمه  گولاتاک  لاسرا  .تسویپ  حرش  هب  الاک.تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
* دامرف لصاح  سامت  یمرک  یاقآ  اب 88113227  لاوس  هنوگ  ره  تهج  * تسیمازلا ینف  تاصخشم  لماک  رکذابروتکاف  شیپ  هئارا 

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سامت سامت نودب   نودب تراک   تراک ددع   ددع   99 یایا ، ، هکس   هکس تراکددع   تراکددع   5050 ،، رویسر رویسر ،، رازفا رازفا مرن   مرن لماش   لماش تاقلعتم   تاقلعتم هیلک   هیلک هارمهب   هارمهب ینابهگن   ینابهگن وو   تشگ   تشگ هاگتسد   هاگتسد   22 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
پاچ پاچ تیلباق   تیلباق اباب  

4343
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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   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5492338 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

(ram) یسرتسد تیریدم  هناماس  ددع  کی  - هباشم دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000053 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدنزاس عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   PAM یتراجت مان  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون  بو  تحت   PAM یسرتسد حطس  تیریدم  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

زاوها رتویپماکارف  هدننک  هضرع  عجرم  زاوها  رتویپماکارف 
هتسب 1 دادعت : 

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

(ram) یسرتسد تیریدم  هناماس  ددع  کی  - هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34184314-026  ، 34184000-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34184151-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هاشنامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5492405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دورناوج هجاب  یتراظن  هناماس  یزادنا  هار  تهج  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003925000008 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 31 دادعت : 
1401/05/04 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هئارا  تسویپ  لودج  قبط  تسیاب  یم  تمدخ  هدوب و  هناماس  رد  تکرش  تهج  افرص  هدش  تبث  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714617161 یتسپ :  دک  هاشنامرک ،  ناتسا  بعش  هرادا  نمهب  یهار 22 هس  یتشهب  دیهش  راولب  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38100194-083  ، 38100184-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38100185-083 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( ramram)) یسرتسد یسرتسد تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 4444

یتراظن یتراظن هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار تهج   تهج زاین   زاین دروم   دروم مالقا   مالقا ناونع : : ناونع 4545
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ورین 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   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5492439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادباسحرازفا مرن  همانرب  هعسوت  ینابیتشپ و  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000002000070 زاین :  هرامش 

ورین ترازو  هدننک :  رازگرب 
یگتسشنزاب همیب و  هوجو  نیمات  یبنج  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یرادباسحرازفا مرن  همانرب  هعسوت  ینابیتشپ و  تامدخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1996833611 یتسپ :  دک  ورین ،  ترازو  نامتخاس  - شیاین ناتسدرک و  نابوتا  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81606030-021  ، 81606000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81606172-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادباسحرازفا یرادباسحرازفا مرن   مرن همانرب   همانرب هعسوت   هعسوت وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 4646
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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   :: 1401/04/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5492667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/06/29 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
همیب 7/8 رسک  هارمهب  نامیپ  تاصخشم  قبط  رپینوج  سنسیال  ناونع : 

14011287 مالعتسا :  هرامش 
نامتخاس قرب و  تاسیسات  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/07/18 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

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

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

5492735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رپینوج رپینوج سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع 4747

یتعنص یتعنص یاه   یاه برد   برد یکینورتکلا   یکینورتکلا لفق   لفق متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 4848

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتعنص یاه  برد  یکینورتکلا  لفق  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003906 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناراب رهم  نیمث  یتعنص  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   ALT-96B1 ریگدزد متسیس  مئاد  تنگم  الاک :  مان 

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

داگراساپ بط  اروها  هدننک  هضرع  عجرم   KENT یتراجت مان   F002 push bar lock لدم راد  تفچ  لفق  الاک :  مان 
ددع 24 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
مینست تاطابترا  تاعالطا و  یروآ  نف  هدننک  هضرع  عجرم   TACG-SP51-A لدم رفن  ددرت  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 

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

یاه متسیس  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  کلم  یتراجت  مان  ینوفلس  شکور  اب  یکیتسالپ  باق  کینورتکلا  رایتسد  رازفا  مرن  ناونع   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
کلم یرادباسح  یدربراک و 
هقلح ( کسید )24 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم   F-SECURE هدنزاس عجرم   F-SECURE یتراجت مان  یددع  یبوچ 1  هبعج  یدنب  هتسب  عون  یتینما  عون  سوریو  یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

یتآ دید  ناوت  هدننک 
هتسب 1 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم دات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف   . دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  الاک  حرش  هدهاشم  تهج   ، هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش.دشاب 

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

31319662-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   1111 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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 14 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5490753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DEMAG دنرب  FEREQUNCY INVERTER DRIVE COMPACT STO تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دامن یراذگراب  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  کالم  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا 

1101096347000123 زاین :  هرامش 
مجنپ هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

ورین ارف  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   POWER ELECTRONICS هدنزاس عجرم   SD250 لدم  KW 22-0/4 ناوت  AC ویارد روترونیا  الاک :  مان 
اتکی تعنص 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

DEMAG دنرب  FEREQUNCY INVERTER DRIVE COMPACT STO :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دامن یراذگراب  تسویپ  لیاف  ساسا  رب  ار  یلام  ینف و  داهنشیپ  تسا  دنمشهاوخ  دشاب  یم  تسویپ  لیاف  افرص  کالم  دشاب و  یم  هباشم  دک  ناریا 

07731317248
07731317741 سکف :   07731317248 نفلت : 

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

31317248-077  ، 31317260-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهگ لگ  یتعنص  یندعم و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، نامرک ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

موس تبون  هدش  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 401/03/س یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم خرومعبنم یلا 14  تعاس 9  زا  تاکاپ   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5490754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرط زا  ار  یتشادهب »  بالضاف  هناخ  هیفصت  اوه و  شخب  رد  تاجناخراک  نیالنآ  یاهمتسیس  یرادهگن  سیورس و  تاریمعت ، یربهار ، دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  یمومع  مالعتسا  یرازگرب 

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

نارهت یزکرم  رتفد  هناخریبد  ای  عمتجم و  تالماعم  نویسیمک  رتفد   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.GEG.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

یمیم تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف کالم   کالم وو   دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا   DEMAGDEMAG دنرب   دنرب   FEREQUNCY INVERTER DRIVE COMPACT STOFEREQUNCY INVERTER DRIVE COMPACT STO ناونع : : ناونع
 . . دامن دامن یراذگراب   یراذگراب ارار   یلام   یلام وو   ینف   ینف داهنشیپ   داهنشیپ دشاب   دشاب

4949

یتشادهب یتشادهب بالضاف   بالضاف هناخ   هناخ هیفصت   هیفصت وو   اوه   اوه شخب   شخب ردرد   تاجناخراک   تاجناخراک نیالنآ   نیالنآ یاهمتسیس   یاهمتسیس یرادهگن   یرادهگن وو   سیورس   سیورس تاریمعت ، ، تاریمعت یربهار ، ، یربهار ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5490781 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  زوررد  هکشبرازه  100 یریگ هزادنااب  چنیا  طخ 10 یور  بصن  لباق  کینوسارتلا  رتیمولف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105001082 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
( رینوم  ) ناریا یزاسون  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم  سیئوس  هدنزاس  روشک  کینوسارتلا  لدم  یکیرتکلا  جنس  نایرج  الاک :  مان 

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

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.الاک تاکرادت  رابنا  ناتسرل  تفن  تارباخمو  هلول  طوطخ  تکرش  رتخدلپ  دابآ  مرخ  هداج  رتمولیک 25 ناتسرلدابآ  مرخ  سردآ  هب  : الاک لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33495438-086  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: 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 11 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5490820 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیکاب یلخاد  دیلوت  اب  تیولوا  هیارک  شیپ  تروصب  لمح  لرتنک - لنپ  یلصا  درب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000428 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 : 
1401/05/05 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشیپ  رد  مالقا  زیر  هدش و  دراو  دک  ناریا  رد  لک  تمیق.دشاب  یم  تسویپ  لیاف  الاک  هیهت  یارب  کالم  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  روکذم  تکرش  تساوخرد  هب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  را  مادک  ره  هئارا  مدع  تروص  رد   . ددرگ یراذگراب 

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

32138341-071  ، 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

زور زور ردرد   هکشبرازه   هکشبرازه 100100 یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا اباب   چنیا   چنیا 1010 طخطخ   یور   یور بصن   بصن لباق   لباق کینوسارتلا   کینوسارتلا رتیمولف   رتیمولف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5151

تیفیکاب تیفیکاب یلخاد   یلخاد دیلوت   دیلوت اباب   تیولوا   تیولوا هیارک   هیارک شیپ   شیپ تروصب   تروصب لمح   لمح لرتنک - - لرتنک لنپ   لنپ یلصا   یلصا درب   درب ناونع : : ناونع 5252
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نادمه ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5490821 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یریگ هزادنا  مزاول  یزاس  هنیهب  ضیوعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101007009000244 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/02 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زا سپ  یلخاد و  تارابتعا  لحم  زا  تخادرپ  ددرگ و  یم  ذخا  تادهعت  یارجا  نسح  نیمضت  ددرگ و  یم  دقعنم  دادرارق  ءاهب  مالعتسا  هدنرب  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  ماجنا  هدش  لاسرا  یاه  تیعضو  تروص  دات 

6516735537 یتسپ :  دک  نادمه ،  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هیدهم -  خ  نادمه -  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38252982-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38262154-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف یا  هقطنم  قرب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491303 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

DCS یاه هاگتسیا  تهج  رورس  هاگتسد  دیرخ 8  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001046000145 زاین :  هرامش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
DCS یاه هاگتسیا  تهج  رورس  هاگتسد  دیرخ 8  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  8 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم یمازلا  روتکاف  شیپ  نتشاذگ.دیئامرف  لصاح  سامت  نایکشزپ  سدنهم  یاقآ  هرامش 07132142341  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف  افطل.دشاب 

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

32337119-71  ، 32330031-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32359047-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یریگ یریگ هزادنا   هزادنا مزاول   مزاول یزاس   یزاس هنیهب   هنیهب وو   ضیوعت   ضیوعت ناونع : : ناونع 5353

DCSDCS یاه   یاه هاگتسیا   هاگتسیا تهج   تهج رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد   88 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5454
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5491445 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روطب ینف  یلام و  تاداهنشیپ  تسا ) هباشمدک  ناریا  دشاب ( یم  تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش  ( یرافح روتینوم  )0130011 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ  ددرگ ( هئارا  هناگادج 

1101093985002564 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

LANDI RENZO ITALY هدنزاس عجرم   TP SENSOR یتراجت مان  دنمس   CNG لیر راشف  امد و  روسنس  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هداز هلادبع  اضر  هدننک  هضرع  عجرم   RYOKO یتراجت مان  نتراک   RY/KJ-08 لدم یترارح  پمپ  هاگتسد  تهج   LCd شیامن هحفص  اب  یلاتیجید  رلرتنک  الاک :  مان 

یوغآ
ددع 27 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

) ددرگ هئارا  هناگادج  روطب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  تسا ) هباشمدک  ناریا  دشاب ( یم  تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش  ( یرافح روتینوم  )0130011 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

34148386-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرافح یرافح روتینوم   روتینوم ناونع : : ناونع 5555
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رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: 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   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491489 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ELECTRICAL PANEL HVAC SYSTEM SARAN CO تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب تسویپ  تساوخرد  حرش  اب  قباطم  تسیاب  یم  الاک  هدوب و  هباشم  اهدک  ناریا 

1101092625000252 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   ELECTRICAL PANEL یتراجت مان   V 380 ژاتلو  IP 58 تظافح هجرد   A 63 نایرج تدش   A 320 لدم عیزوت  قرب  ولبات  الاک :  مان 
یرقاب اضردمحم 
ددع 4 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  یمیشورتپ  زاگ و  تفن و  عیانص  دربراک   SDA/SDEP panel-Baker CAC panel لدم میظنت  لباق  کیتامونپ  کیلوردیه  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

اواثراب هزاس  تعنص  ایرآ  هدننک 
ددع 6 دادعت : 

1401/06/30 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تسویپ  تساوخرد  حرش  اب  قباطم  تسیاب  یم  الاک  هدوب و  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665086-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عیزوت عیزوت قرب   قرب ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 5656
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نامرک ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5491569 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نامرک رهش  یاه  هاچ  یلرتنک  ولبات  هاگتسد  یزادنا 35  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005963000181 زاین :  هرامش 

نامرک بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

هقلح 35 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنیامن " یراذگراب  هناماس  رد  ار  هدش  جرد  مود  لوا و  تاخفص  مالعتسا  طیارش  مرف  رد  هک  ار  دوخ  تکرش  کرادم  هیلک  یتسیاب  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن یراذگراب  اضما و  رهم و  هدننک  تساوخرد  دحاو  اهدادرارق و  دانسا  ریاس  لیاف "  + کی  بلاق  رد 

7616839796 یتسپ :  دک  نامرک ،  بالضاف  با و  تکرش  هواس  راولب  شبن  نمهب  راولب 22  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33222282-034  ، 33222960-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33220929-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوراک تعنص  تشک و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KARUN-657-54000684 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم :: 1401/04/30عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

control module ملق کی  دیرخ  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

هاچ هاچ یلرتنک   یلرتنک ولبات   ولبات هاگتسد   هاگتسد   3535 یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 5757

control modulecontrol module ملق   ملق کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5858
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5492326 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

151812 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

چیئوس تیمیل  هجرد  یرس 90  تمسق  - چیئوس یتیمیسکارپ  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/04/06 عورش :  خیرات 

1401/04/11 نایاپ :  خیرات 
1401/05/08 دیدمت :  خیرات 

:: 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

(( یهگآ یهگآ دادعت  2424   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

چیئوس چیئوس تیمیل   تیمیل هجرد   هجرد   9090 یرس   یرس تمسق   تمسق -- چیئوس چیئوس یتیمیسکارپ   یتیمیسکارپ ناونع : : ناونع 5959
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5490451 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبحم دیهش  نامتخاس  تهج  یناشن  شتآ  نامزاس  هیدات  ذخا  قیرح و  ءافطا  مالعا و  متسیس  تهج  هرواشم  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاصخشم  قبط 

1101001022000546 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/25 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اصافم دراد * دادرارقزور  زا 7  شیب  راک  * تسیمازلا ینف  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هئارا  * تسیمازلا دیدزاب  * تسویپ لیاف  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامرف لصاح  سامت  ینیسح  یاقآ  اب 88112110  رتشیب  تاعالطا  یگنهامه و  تهج  * تسیمازلا همیب  باسح 

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

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

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس تهج   تهج هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6060
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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   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5490694 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   MSA تکرش تخاس   MULTI GAS DETECTOR تاعطق دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003892 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   CQR هدنزاس عجرم   SPC-ET Beam Detector لدم دود  مالعا  دربراک  یناشن  شتآ  روتکتد  الاک :  مان 

داگراساپ نمیا  یاه  هناماس 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/04 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

1312236-0773  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

MULTI  GAS DETECTORMULTI  GAS DETECTOR تاعطق   تاعطق دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161
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ناریا ییاضف  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 11 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5490784 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  اب  قباطم  یلرتنک  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000156 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
in 4\1 1 زیاس یا  هدند  لاصتا  عون   V5833A2100 ینف هرامش  درس  مرگ و  بآ  نایرج  لرتنک  یارب  یجنرب  هدننک  طولخم  ههار  هس  نایرج  لرتنک  ریش  الاک :  مان 

ناریا لرتنک  زکرم  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک  لویناه  یتراجت  مان  نایرج 16  بیرض   bar 16 راشف  mm 6/5 تشگرب تفر و  تکرح  لوط 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
زز مرخ  هدننک  هضرع  عجرم   AUMA هدنزاس عجرم   SA72SA481 لدم تاسیسأت  نایرج  لرتنک  ریش  میظنت  دربراک  هعطق  کرحم  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

هدننک هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   SIEMENS هدنزاس عجرم   SIEMENS یتراجت مان  قیرح  هب  مواقم  رپمد  دربراک   GNA126.1E لدم لماک  کرحم  الاک :  مان 
انرآ نابآ 

تس 2 دادعت : 
1401/04/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دروم مالعتسا  رد  هدش  رکذ  دنرب  لدم و  طقف  دشاب و  یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لرتنک  متسیس  رد  مالقا  درکلمع  نیمضت   - هباشم اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  یدقن 10  هیوست  یروف -  لیوحت  هرامش 09383361988، لاؤس  تروص  رد   . ددرگ هئارا  الاک  تلاصا  یهاوگ و  ستسیاب  امتح  دوب و  دهاوخ  شریذپ 

1967734114 یتسپ :  دک  هرامش 34 ،  هیاس -  نابایخ  تلم -  کراپ  یوربور  رصعیلو -  نابایخ  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22028687-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22029732-021 :: 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

یلرتنک یلرتنک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 6262
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مق ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5490794 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003403000008 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   ARGUS SECURITY یتراجت مان   V100-ADV-20 لدم یناشن  شتآ  قیرح  مالعا  دود  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 185 دادعت : 
1401/05/13 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3719683537 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامتخاس  یوربور  ماما  نابایخ  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36164372-025  ، 36164100-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36632001-025 :: 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

مق ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف  ثاریم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5490988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لک هرادا  رورس  قاتا  رد  قیرح  ءافطا  متسیس  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003300000015 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم   NK-PNL-FHS لدم هداتسیا  قیرح  ءافطا  نالعا و  رگشیامن  لرتنک  لناپ  الاک :  مان 

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

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهع هب  هک  یتادهعت  تسویپ و  تسرهف  رد  هدننک  نیمات  مزال  طیارش  نتشاد  هب  افطل  یمارگ  هدننک  نیمات  دشاب -  یم  دقن  تروصب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن تقد  دشاب  یم  هدننک  نیمات 

3714767167 یتسپ :  دک  هاپس ،  بنج  دادرخ  راولب 15 مق  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7603426-0253  ، 37603426-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37603425-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشن یناشن شتآ   شتآ قیرح   قیرح مالعا   مالعا دود   دود روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 6363

لکلک هرادا   هرادا رورس   رورس قاتا   قاتا ردرد   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس بصن   بصن ناونع : : ناونع 6464
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رهشوب ناتسا  یتایلام  روما  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 11 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491125 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  حرش و  هب  رهشوب  رهش  حطس  رد  نامتخاس  تهج 2  دراد  رظن  رد  رهشوب  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیامن یزادنا  هار  بصن و  قیرح  مالعا  هناماس 

1201003483000051 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

** دیامن یم  یراکمه  هب  توعد  صوصخ  نیا  رد  ربتعم  مزال  یاه  تیحالص  یاراد  یاه  تکرش  هیلک  زا  - **
زا سپ  تامدخ  لاس  هس  ناگیار و  یتناراگ  لاسکی  دادرارق  تازیهجت  هیلک  * ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  * ددرگ جرد  هناماس  رد  هدوزفا  شزرا  نودب  لک  هنیزه  طقف  *

* شورف
یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یاراد دیاب  هدنرب  تکرش   * هدنرب هدهع  هب  باهذ  بایا  یاه  هنیزه  هیلک  * هدنرب هدهع  هب  ناتسا  حطس  رد  هژورپ  یارجاو  مزال  تازیهجت  هیلک  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
* ناتسا زکرم  رد  میقم  هدنیامنو  رتفد  یاراد  دیاب  ینابیتشپو  یتناراگ  تامدخ  تهج  هدنرب  تکرش  * دشاب صوصخ  نیا  رد  ربتعمو  مزال  یاه  تیحالص 

7515674517 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  یراولد -  یلع  سیئر  نابایخ  رهشوب -  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33336215-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33323700-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح مالعا   مالعا هناماس   هناماس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 6565
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جونهکو تفریج  هقطنم  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشنشتا یاه  لوسپک  ژراش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001614000002 زاین :  هرامش 

تفریج هقطنم  ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

مرگولیک 952 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

تفریج رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمازلا شورف  روتکاف  زاوج و  یراذگراب  ددش  همیمض  یتسویپ  کرادم  رد  دادعت  تسا و  هدننک  نیمات  هدهع  هب  اه  لوسپک  ییاجباج  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشابیم

7861643467 یتسپ :  دک  یزرواشک ،  یتیامح  تامدخ  تکرش   - مود تیالو  ردص  یسوم  نابایخ  تفریج  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43317881-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43317882-034 :: 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

یناشنشتا یناشنشتا یاه   یاه لوسپک   لوسپک ژراش   ژراش ناونع : : ناونع 6666
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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   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491271 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

-SMOKE DETECTOR 24VDC , 30 mA روتکدد تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001469000379 زاین :  هرامش 

نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   OGGIONI هدنزاس عجرم   RAS/DY/369 لدم قیرح  مالعا   LCD اب دیفلوس  نژوردیه  زاگ  راجفنا  دض  روتکتد  الاک :  مان 

ورشیپ لرتنک  رایاوه 
ددع 300 دادعت : 

1401/04/29 زاین :  خیرات 
نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سانشراک هداز 09153721562و  لیعامسا  یاقا  بانج  ینف  سانشراک  یدقن - تخادرپ  - - SMOKE DETECTOR 24VDC , 30 mA روتکدد  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ دیق  روتکاف  شیپ  رد  لماک  تاصخشم  تسویپ و  روتکاف  شیپ  امتح  افطل و  رادیرخ -  هدهعب  لمح  هنیزه  یچ 09366548739 - نیشم  دیرخ 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

-- SMOKE SMOKE DETECTOR DETECTOR 24VDC 24VDC ,  ,  30  mA30 mA  روتکدد روتکدد ناونع : : ناونع 6767

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

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

زا 120 ھحفص 48 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/q7hfx66vcdacr?user=37505&ntc=5491271
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5491271?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


 ( گراخ هقطنم  ناریا (  هراق  تالف  تفن  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 15 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491371 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

AB یناشن شتآ  پمپ  هب  طوبرم   C15 رالیپرتاک روتوم  یساسا  ریمعت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094395000087 زاین :  هرامش 

کراخ هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

تمدخ 1 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

کراخ هریزج  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت و -3- دشاب یم  یمازلا  طبترم  یراک  هموزر  هحفص   3 لقادح ندومن  همیمض  -2- دشاب یم  یمازلا  تارغت  نیرخآ  یهگآ  ندومن  همیمض  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  یمازلا  تسویپ  ریداقم  لودج  ندومن  همیمض 

7546113116 یتسپ :  دک  گراخ ،  هراق  تالف  تفن  تکرش  یتایلمع  هقطنم  گراخ  هریزج  رهشوب  کراخ ،  هریزج  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23946274-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23946274-021 :: 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

ABAB  یناشن یناشن شتآ   شتآ پمپ   پمپ هبهب   طوبرم   طوبرم   C15C15 رالیپرتاک   رالیپرتاک روتوم   روتوم یساسا   یساسا ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 6868
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هاشنامرک ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نتم قبط  ریگارف  ینواعت  یاه  تکرش  اه و  لکشت  طسوت   C کولب رد  قیرح  ءافطا  یریگشیپ و  تایلمع  ماجنا  یناب و  هدید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دادرارق 

1101003625000014 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یرادلگنج ینابیتشپ  تامدخ  سیورس :  مان 
هام 4 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یرادزیخبآ ،  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  - یعیبط عبانم  یرتم  یس  نابایخ  یمالسا –  یروهمج  نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6719718544 یتسپ : 

37250515-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37250520-083 :: 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

نتم نتم قبط   قبط ریگارف   ریگارف ینواعت   ینواعت یاه   یاه تکرش   تکرش وو   اهاه   لکشت   لکشت طسوت   طسوت   CC  کولب کولب ردرد   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   یریگشیپ   یریگشیپ تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا وو   یناب   یناب هدید   هدید ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق

6969
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هاشنامرک ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491799 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نتم قبط  ریگارف  ینواعت  یاه  تکرش  اه و  لکشت  طسوت   A کولب رد  قیرح  ءافطا  یریگشیپ و  تایلمع  ماجنا  یناب و  هدید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دادرارق 

1101003625000013 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یرادلگنج ینابیتشپ  تامدخ  سیورس :  مان 
هام 4 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یرادزیخبآ ،  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  - یعیبط عبانم  یرتم  یس  نابایخ  یمالسا –  یروهمج  نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6719718544 یتسپ : 

37250515-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37250520-083 :: 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

نتم نتم قبط   قبط ریگارف   ریگارف ینواعت   ینواعت یاه   یاه تکرش   تکرش وو   اهاه   لکشت   لکشت طسوت   طسوت   AA  کولب کولب ردرد   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   یریگشیپ   یریگشیپ تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا وو   یناب   یناب هدید   هدید ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق

7070

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  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   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491839 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003019000019 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  ییاراد  یداصتقا و  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لرتنک رایاوه  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج  هرک  هدنزاس  روشک   VINESYS هدنزاس عجرم   FX20-EX لدم قیرح  مالعا  راجفنا  دض   UV/IR هلعش روتکتد  الاک :  مان 

ورشیپ
ددع 1 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1548944911 یتسپ :  دک  کالپ 136 ، - یبونج - نازار  شبن  دامادریم - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22225300-021  ، 22225071-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26405348-021 :: 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

قیرح قیرح مالعا   مالعا راجفنا   راجفنا دضدض     UV/IRUV/IR هلعش   هلعش روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 7171

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491840 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نتم قبط  ریگارف  ینواعت  یاه  تکرش  اه و  لکشت  طسوت   D کولب رد  قیرح  ءافطا  یریگشیپ و  تایلمع  ماجنا  یناب و  هدید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دادرارق 

1101003625000012 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یرادلگنج ینابیتشپ  تامدخ  سیورس :  مان 
هام 4 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یرادزیخبآ ،  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  - یعیبط عبانم  یرتم  یس  نابایخ  یمالسا –  یروهمج  نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6719718544 یتسپ : 

37250515-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37250520-083 :: 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

نتم نتم قبط   قبط ریگارف   ریگارف ینواعت   ینواعت یاه   یاه تکرش   تکرش وو   اهاه   لکشت   لکشت طسوت   طسوت   DD  کولب کولب ردرد   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   یریگشیپ   یریگشیپ تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا وو   یناب   یناب هدید   هدید ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق

7272
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تاقیقحت زکرم  تاعالطا  یروانف  تاطابترا و  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح یافطا  مالعا و  متسیس  یربهار  یرادهگن و   ، سیورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003033000011 زاین :  هرامش 

تاقیقحت زکرم  تاعالطا  یروانفو  تاطابترا  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هعومجم 1 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش یرازگراب  هموزر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1439955471 یتسپ :  دک  متسیب ،  نابایخ  زا  دعب  یلامش  رگراک  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

84977189-021  ، 84977426-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88336456-021 :: 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

قیرح قیرح یافطا   یافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس یربهار   یربهار وو   یرادهگن   یرادهگن  ، ، سیورس سیورس ناونع : : ناونع 7373

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  یرادزیخبآ  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491965 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نتم قبط  ریگارف  ینواعت  یاه  تکرش  اه و  لکشت  طسوت   B کولب رد  قیرح  ءافطا  یریگشیپ و  تایلمع  ماجنا  یناب و  هدید  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دادرارق 

1101003625000015 زاین :  هرامش 
هاشنامرک ناتسا  یرادزیخبا  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

یرادلگنج ینابیتشپ  تامدخ  سیورس :  مان 
هام 4 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یرادزیخبآ ،  یعیبط و  عبانم  لک  هرادا  - یعیبط عبانم  یرتم  یس  نابایخ  یمالسا –  یروهمج  نادیم  هاشنامرک - هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6719718544 یتسپ : 

37250515-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37250520-083 :: 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

نتم نتم قبط   قبط ریگارف   ریگارف ینواعت   ینواعت یاه   یاه تکرش   تکرش وو   اهاه   لکشت   لکشت طسوت   طسوت   BB کولب   کولب ردرد   قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   یریگشیپ   یریگشیپ تایلمع   تایلمع ماجنا   ماجنا وو   یناب   یناب هدید   هدید ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ دادرارق   دادرارق

7474

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هنایم دالوف  عمتجم   :: 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   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491980 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  قیرح  نالعا  متسیس  بیع  عفر  تاداریا و  یسررب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000103 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یراک  زور  یس  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: 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

نارهت ولراهب  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5492072 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم  500 دودح قیرح  مالعا  ییانشور و  متسیس  لماش  یدالوف  هلول  اب  راک  قرب  ترجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101030430000017 زاین :  هرامش 

نارهت ولراهب  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1339973111 یتسپ :  دک  ولراهب ،  ناتسرامیب   - یرادهب نابایخ   - نهآ هار  نادیم   - نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55646492-021  ، 55658500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55648189-021 :: 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

یتسویپ یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط قیرح   قیرح نالعا   نالعا متسیس   متسیس بیع   بیع عفر   عفر وو   تاداریا   تاداریا یسررب   یسررب ناونع : : ناونع 7575

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ییانشور   ییانشور متسیس   متسیس لماش   لماش یدالوف   یدالوف هلول   هلول اباب   راک   راک قرب   قرب ترجا   ترجا ناونع : : ناونع 7676

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5492176 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هبنشراهچ دیدزاب   - تسویپ حرش  هب  امه  ود  هرامش  هنایشآ  رد  سابریا  یفرصم  مالقا  رابنا  قیرح  مالعا  متسیس  یارجاو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
حبص تعاس 10   1401/4/29

1101090049001462 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

تسا هامکی  تخادرپ  نامز  دشاب  یم  هدوزفا  شزرارب  تایلام  دیامن 9 % ظاحل  دوخ  تمیق  داهنشیپ  رد  همیب  تاروسک  تسیاب 10 % یم  راکنام   - :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ینارهت 46624436 دیرف  یاقآ  سانشراک  ددرگ  یم  لاطبا  داهنشیپ  روهمم  تروصب  دانسا  یراذگراب  مدع  تروص  رد 

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

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

46628243-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5492248 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجاو   یارجاو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 7777

.دشاب .دشاب تسویپ   تسویپ تساوخرد   تساوخرد حرش   حرش اباب   قباطم   قباطم تسیاب   تسیاب یمیم   الاک   الاک وو   هدوب   هدوب هباشم   هباشم اهدک   اهدک ناریا   ناریا   gas  detection central unit dragergas  detection central unit drager ناونع : : ناونع 7878

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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gas detection central unit drager تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب تسویپ  تساوخرد  حرش  اب  قباطم  تسیاب  یم  الاک  هدوب و  هباشم  اهدک  ناریا 

1101092625000258 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 

یتعنص هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DRAGER هدنزاس عجرم   DRAGER یتراجت مان   Drager Pac 6500 H2S لدم  H2S زاگ زاسراکشآ  الاک :  مان 
دنورا نارتسگ  رهپس  یناگرزاب 

ددع 8 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

نارهت یسدنهم  ینف و  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DRAGER هدنزاس عجرم   Polytron SE EX لدم زاگ  تشن  مالعا  دربراک  یمس  زاگ  روتکتد  الاک :  مان 
مامت

ددع 10 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

ینف هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس  روشک   DRAGER هدنزاس عجرم   DRAGER یتراجت مان  لدم 4205703  یناشن  شتآ  قیرح  مالعا   Regard تراک الاک :  مان 
مامت نارهت  یسدنهم  و 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

سوت ورین  افلآ  هدننک  هضرع  عجرم   SPECTREX-DRAGER هدنزاس عجرم   XDSS-C-11212 لدم زاگ  روتکتد  الاک :  مان 
ددع 10 دادعت : 

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

.دشاب تسویپ  تساوخرد  حرش  اب  قباطم  تسیاب  یم  الاک  هدوب و  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665084-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5492447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

151798 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

یدنوپ لوسپک 30   r141b دربم زاگ  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/04/06 عورش :  خیرات 

1401/04/11 نایاپ :  خیرات 
1401/04/28 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یدنوپ یدنوپ   3030 لوسپک   لوسپک   r141br141b دربم   دربم زاگ   زاگ نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 7979

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5492490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب همیمض  دانسا  حرش  قباطم  ًاقیقد   PART FOR "MERIDIAN" FIRE&GAS PANEL تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091475000208 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 
راک موف  ران  هدننک  هضرع  عجرم  قیرح  مالعا  لناپ  صوصخم  یناشن  شتآ  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/21 زاین :  خیرات 

ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   ARGUS SECURITY یتراجت مان   MXP-503 لدم قیرح  مالعا  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/21 زاین :  خیرات 
متسیس دامن  شتآ  هدننک  هضرع  عجرم   DMTECH یتراجت مان   M9000-RS485 لدم یناشن  شتآ  یاه  متسیس  هکبش  یکینورتکلا  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/06/21 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعلاطم  ًامتح  یتسویپ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PART FOR "MERIDIAN" FIRE&GAS PANELPART FOR "MERIDIAN" FIRE&GAS PANEL ناونع : : ناونع 8080

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنجریب یزار  ینامرد  یشهوژپ و  یشزومآ  زکرم   :: 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 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

5492578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  یدقن  تخادرپ  (، یزادنا هار  بصن و  هارمه  هب  تاقلعتمو  هاگتسد   ) قیرح مالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09157401399 رتشیب تاعالطا 

1101091839000062 زاین :  هرامش 
دنجریب یزار  ینامرد  یشهوژپ و  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نارهت کیرتکلا  کایرآ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم   V 24 ژاتلو  APD-24 لدم قیرح  مالعا  دربراک  کیرتکلا  وتف  یدود  روتکتد  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/03 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  یدقن  تخادرپ  (، یزادنا هار  بصن و  هارمه  هب  تاقلعتمو  هاگتسد   ) قیرح مالعا  متسیس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09157401399 رتشیب تاعالطا 

یدقن تخادرپ 

9717853111 یتسپ :  دک  یزار ،  ناتسرامیب  اهلگ  کرهش  یوربور  یرافغ  ...ا  تیآ  دنجریب خ  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31626050-056  ، 31626000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31626363-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هارمه   هارمه هبهب   تاقلعتمو   تاقلعتمو هاگتسد   هاگتسد  ) ) قیرح قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 8181
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ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5492596 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

150465 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

قیرح ءافطا  تازیهجت  داوم و  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/01/09 عورش :  خیرات 
1401/01/12 نایاپ :  خیرات 

1401/04/31 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/02هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5492597 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

140745 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

نژوردیه دیفلوس  زاگ  پویت  روتکتد  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/01/22 عورش :  خیرات 
1401/02/05 نایاپ :  خیرات 

1401/05/02 دیدمت :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا تازیهجت   تازیهجت وو   داوم   داوم ناونع : : ناونع 8282

نژوردیه نژوردیه دیفلوس   دیفلوس زاگ   زاگ پویت   پویت روتکتد   روتکتد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8383
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(( یهگآ یهگآ   3131 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5490564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف هب  امتح  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  هجوت : تسویپ .  لیاف  قبط  اضاقت 0110066  هرامش   0LNB PLLKU BAVD الاک حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش هعجارم  تسویپ 

1101093985002554 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یهوک یسیئر  هیمس  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   NGR یتراجت مان  لدم 2011   LNB هراوهام هدنتسرف  هدنریگ  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
.NJRC Co هدنزاس عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   LNB یتراجت مان   GHz 11/70-10/95 سناکرف  NJR2184HA لدم لاتیجید  هراوهام  ینیمز  هدنریگ  الاک :  مان 

ولبات نامرک  هدننک  هضرع  عجرم 
هاگتسد 5 دادعت : 

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

تروصب تخادرپ  هوحن  .دامن /  لاسرا  لماعریدم  یاضماورهم  خیرات و  هرامشاب و  تکرش  گربرسرد  ار  دوخ  یلام  ینف و  تاداهنشیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

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

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

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

00 LNB PLLKU BAVDLNB PLLKU BAVD  الاک الاک حرش   حرش ناونع : : ناونع 8484
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دزی یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5490571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاجردنمو  طیارش  هب  هجوت  اب  یرون  ربیف  رتسب  یرادهگنو  هعسوت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095562000003 زاین :  هرامش 

دزی یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دنشاب یم  تمیق  داهنشیپ  هئارا  هب  زاجم  یموب  یاه  تکرش  طقف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917698639 یتسپ :  دک  دزی ،  یرادرهش  اواف  نامزاس  یزکرم ، یرادرهش  نامتخاس  یدازآ ، نادیم  دزی ، دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33134914-035  ، 33134900-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33136970-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زردوگیلا نایلو  اضریلع  رتکد  دیهش  ناتسرامیب   :: 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 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

5490771 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  هکبش  تازیهجت  دیرخ  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090211000038 زاین :  هرامش 

زردوگیلا نایلو  اضریلع  رتکد  دیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

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

زردوگیلا رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامن همیمض  ار  دوخ  روتکاف  شیپ  امتح  دشاب -  یم  ههام  باسح 9  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6861393966 یتسپ :  دک  جنس ،  هداج  موسرتمولیک  زردوگیلا  زردوگیلا ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43349984-066  ، 43329236-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

43329972-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف رتسب   رتسب یرادهگنو   یرادهگنو هعسوت   هعسوت ناونع : : ناونع 8585

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ هبهب   زاین   زاین ناونع : : ناونع 8686
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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   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5490866 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIEMENS دنرب یکینورتکلا  تراک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002051 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

هظفاح لوژام  تراک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
هظفاح لوژام  تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 
DCFM لوژام الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

(CPU  ) رگشزادرپ الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
هظفاح لوژام  تراک  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 
هظفاح لوژام  تراک  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

شلف هظفاح  یزاس  هریخذ  تراک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
(CPU  ) رگشزادرپ الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هئارا  تسویپ  قباطم  ینف  تاداهنشیپ  تسا  دنمشهاوخ   :: 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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SIEMENSSIEMENS دنرب   دنرب یکینورتکلا   یکینورتکلا تراک   تراک ناونع : : ناونع 8787

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

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

زا 120 ھحفص 65 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/mla43fdqeqd9s?user=37505&ntc=5490866
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5490866?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5490955 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  یتینما  تازیهجت  ینف  ینابیتشپ  یناسرزورب و  یرادهگن ، لاوریاف -  تازیهجت  ینابیتشپ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092130000076 زاین :  هرامش 

ناتسرل هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

121 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دابآ مرخ  رهش  رد  تسیاب  یم  راکنامیپ  تکرش  اب 09365368335 رتشیب  یگنهامه  / راک ماجنا  نسح  دادرارق  غلبم  لداعم 10 % هدام 15  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب امرفراک  دات  دروم  یگدنیامن  یاراد 

 : یتسپ دک  ناتسرل ،  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تکرش  سرگاز  نیزنب  پمپ  بنج  یتعیرش  نابایخ  دابآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6818643847

33303026-066  ، 33310205-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33310205-066 :: 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 قباطم   قباطم یتینما   یتینما تازیهجت   تازیهجت ینف   ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یناسرزورب   یناسرزورب یرادهگن ، ، یرادهگن لاوریاف -  -  لاوریاف تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 8888
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نکسم 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 07 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5490994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم فذح  هلزنم  هب  تسویپ  تسیل  لاسرا  مدع  تسویپ  تسیل  قبط  دشاب  یم  هباشم  الاک  دک   KVM switch ددع  100 دیرخ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب

1101001017000301 زاین :  هرامش 
نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 

iRACK Powered by TIAM یتراجت مان   TCD-716i لدم  IP لوژام بصن  تیلباق  تروپ و LCD 17 in و  چیئوس 16   KVM اب لیر  ود  لوسنک  هنایاپ  الاک :  مان 
داپ کینورتکلا  زلف  هدننک  هضرع  عجرم 

هاگتسد 10 دادعت : 
1401/05/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

شبن یسودرف  نابایخ  الاک  هنومن  لاسرا  سردآ  یراک  زور  هدزناپ  زا  سپ  باسحتروص  هیوستدریذپ  یم  تروص  دات  هنومن و  لاسرا  زا  سپ  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یگنهامه اب  نکسم  کناب  نامتخاس  ییاخس  گنهرس 

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

75358221-021  ، 26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یمیم فذح   فذح هلزنم   هلزنم هبهب   تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل لاسرا   لاسرا مدع   مدع تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک     KVM switchKVM switch ددع   ددع   100100 دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع
دشاب دشاب
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ناتسلگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5491000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

حرش تمیق و  داهنشیپ  قباطم  ناتسلگ ،  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  یاهتیریدمو  داتس  یا  هنایار  تازیهجت  یا  هرود  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تامدخ 

1101007006000132 زاین :  هرامش 
ناتسلگ ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

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

هرامشاب تاعالطا  بسک  تهج  .دنشابیم  ربتعم  ءاضماو  رهماب  هدننک  تکرش  کرادم  تسویپ ،  تاحفص  مامت  یرازگراب  هب  مزلم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامرف لصاح  سامت  یرالاس )  ) 01732684412

4917747911 یتسپ :  دک  تلادع 23 ،  جع - )  ) رصع یلو  نابایخ  ناگرگ -  ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2037108-0938  ، 32254063-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32255640-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حرش حرش وو   تمیق   تمیق داهنشیپ   داهنشیپ قباطم   قباطم ناتسلگ ،  ،  ناتسلگ قرب   قرب یورین   یورین عیزوت   عیزوت تکرش   تکرش یاهتیریدمو   یاهتیریدمو داتس   داتس یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت یایا   هرود   هرود سیورس   سیورس ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ تامدخ   تامدخ

9090
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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   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491117 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنایار هکبش  اتید  چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498003901 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ثکم سراپ  هدننک  هضرع  عجرم   FIREWALL یتراجت مان   CR 1000i لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم دات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف   . دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  الاک  حرش  هدهاشم  تهج   ، هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش.دشاب 

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

31319662-077  ، 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

هنایار هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 9191
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دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  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 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491148 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ تسیل  ربارب  یا  هنایار  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003635000019 زاین :  هرامش 

دابآریما یداصتقا  هژیو  هقطنم  یدرونایرد و  ردانب و  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  دنلریا  هدنزاس  روشک   EMC یتراجت مان  تیک  لوسنک  دربراک   DS-6505R-B لدم هنایار  یاه  هکبش  تازیهجت  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

رازفا هنایار  حاتفم  یسدنهم 
تس 1 دادعت : 

1401/05/12 زاین :  خیرات 
رهشهب رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنیامن ناونعب  رفن  کی  اهتکرش.تسیمازلا  تمیق  زیر  .ددرگ  یراذگراب  هناماس  رد  یراذگ  تمیق  زا  سپ  هعلاطم و  اقیقد  تسویپ  لیاف  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنیامن لصاح  سامت  یفسوی  یاقا  هرامش 09112529438  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج.دنیامن  یفرعم  هناماس  رد  هارمه  هرامش  جرد  اب 

4854193555 یتسپ :  دک  دابآ ،  ریما  ردنب  زرمغاز -  رهشهب -  رهشهب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34512334-011  ، 34623001-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34623006-011 :: 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 تسیل   تسیل ربارب   ربارب یایا   هنایار   هنایار تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292
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ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491203 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گم  دناب 80  یانهپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یپیا 27 دادعت 

ییویدار تازیهجت  هراجا 
1101001093000041 زاین :  هرامش 

ناناوجون ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دیریگب سامت  ینیسح  یمیظع و  مناخ  نفلت 88492200  اب  هرواشم  تهج 

1511647416 یتسپ :  دک  -پ24 ،  ارزو نابایخ  - یلوبمالسا دلاخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88492764-021  ، 88715545-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88829290-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییویدار ییویدار تازیهجت   تازیهجت هراجا   هراجا یپیپ  2727   یایا   دادعت   دادعت گمگم     8080 دناب   دناب یانهپ   یانهپ ناونع : : ناونع 9393
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491402 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم قباطم  هباشم و  الاک  دک  تسویپ -  حرش  قباطم  ( voip ینفلت متسیس   ) یا هناخریبد  یزکرم و  نفلت  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  تسویپ 

1101001022000552 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یدابآ میعن  نیعم  هدننک  هضرع  عجرم   QTECH یتراجت مان   QVP-100P لدم  VOIP هکبش تحت   IP نفلت الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
رواشم میهف  هدننک  هضرع  عجرم  اتلد  یتراجت  مان   DFL16GY03 لدم  m 1 لوط  UTP CAT6 دروک چپ  هکبش  لباک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نآ هب  تروصنیا  ریغ  رد  یمازلا و  روتکاف  شیپ  هئارا  دیدزاب و  دشاب .  یم  تسویپ  قباطم  هباشم و  الاک  دک   - voip ینفلت متسیس  تازیهجت  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
راشفا مناخ  یلخاد 112  یجالح و  یاقآ  108 یلخاد  026-34458080  : یگنهامه  . دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  تمیق  داهنشیپ 

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

34471448-026  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاصخشم تاصخشم قباطم   قباطم وو   هباشم   هباشم الاک   الاک دکدک   تسویپ -  -  تسویپ حرش   حرش قباطم   قباطم ( ( voipvoip ینفلت   ینفلت متسیس   متسیس  ) ) یایا هناخریبد   هناخریبد وو   یزکرم   یزکرم نفلت   نفلت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
 . . دشاب دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ

9494
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  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   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491438 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  قباطم  لخاد  تخاس  یرون  ربیف  لصفم  ددع  دیرخ 80  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105001091 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تعنص زیهجت  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم   PUYESH یتراجت مان   113x205x435 mm زیاس یرمیلپ  سنج   PU403 ینفد یرون  ربیف  یتارباخم  لصفم  الاک :  مان 

داگراساپ
ددع 80 دادعت : 

1401/05/04 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1598995913 یتسپ :  دک  ناریا ،  تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  کالپ 188  دیون  هچوک  شبن  ینرق  دبهپس  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3117623-0912  ، 61651-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61630446-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناوریش ناتسرهش  یزرواشک  داهج  تیریدم   :: 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 14 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491550 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرمیلپ یرمیلپ سنج   سنج   PU403PU403  ینفد ینفد یرون   یرون ربیف   ربیف یتارباخم   یتارباخم لصفم   لصفم ناونع : : ناونع 9595

دروکچپ دروکچپ یرون   یرون ربیف   ربیف یطابترا   یطابترا هکبش   هکبش لباک   لباک  - - ینلیپورپ ینلیپورپ یلپ   یلپ یدنبرمک   یدنبرمک تسب   تسب  -  - CAT6CAT6 هکبش   هکبش لباک   لباک ناونع : : ناونع 9696

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دشاب یم  تسویپ  تاصخشمو  دروآرب  ساسارب  تازیهجت  نشابیم  هباشم  اه  دک  ناریا  زا  یضعب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003317000006 زاین :  هرامش 

ناوریش ناتسرهش  یزرواشک  داهج  تیریدم  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 110 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

IEM یتراجت مان   mm 20 زیاس  in 2\1 لدم ینلیپورپ  یلپ  یدنبرمک  تسب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
تالاصتا ابس  هدننک  هضرع  عجرم   Tente Technology هدنزاس عجرم  یرتم  یفالک  هتسب   SC-LC-xM لدم دروکچپ  یرون  ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

نادیپس جاوما 
رتم 8 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
تافرش نیهم  هدننک  هضرع  عجرم   m 500 یفالک هتسب   4x2/5 mm^2 عطقم حطس   PVC شکور سنج  یسم  ناشفا  فاطعنا  لباق  قرب  لباک  الاک :  مان 

فالک 250 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

سودرف تراجت  نموه  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   CM01R لدم کر  لباک  هدنرادهگن  الاک :  مان 
ددع 7 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  لدم 1049  کنارت  لخاد  یکیتسالپ  هدننکادج  الاک :  مان 

ددع 400 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

یرفص هللادی  هدننک  هضرع  عجرم  یرتم  یلور  هتسب   mm 10 زیاس یکیتسالپ  یا  هشیش  برد  ریگزرد  الاک :  مان 
رتم 200 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
شور هدیا و  عولط  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  یتراجت  مان  لیتکیپ  لدم  هکبش  تکوس  الاک :  مان 

ددع 24 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

ینیسرآ یلعمرحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   C3KX-NM-1G لدم هنایار  رورس  هعطق  لوژام  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  سوس  هدنزاس  روشک   DATWYLER هدنزاس عجرم   DATWYLER یتراجت مان   multi mode indoor لدم روک  یرون 12  ربیف  الاک :  مان 

سراپ تاطابترا  ماتاد  یروانف  هعسوت 
ددع 250 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
ناوریش رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناخریبد لیوحت  ار  نآ  لصا  هناماس  رد  یرازگ  راب  نمض   pdf hs;k لیاف کی  بلاق  رد  تکرش  کرادم  هارمه  هب  لیمکت  ار  یتسویپ  کرادم  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن تیریدم 

9461654434 یتسپ :  دک  کالپ 60 ،  نیطسلف 8 -  شبن  نیطسلف -  نابایخ  ناوریش ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3632330-058  ، 36225009-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36226614-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 20 -  ات   - 1401/05/13 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ELECTRICAL SPARE PART تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دانسا حرش  قباطم  ًاقیقد  زاگ  راشف  تیوفت  هاگتسیا  لاکیرتکلا  یکدی  مزاول 

1101091475000204 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  ناتسا  زاگ    لاقتنا  تایلمع  راهچ  هقطنم  هدننک :  رازگرب 

( دیلک  ) چوس تاعطق  ای  تاموزلم  الاک :  مان 
ددع 68 دادعت : 

1401/06/28 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب همیمض  دانسا  ینف  حرش  قباطم  ًاقیقد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

دوش هعلاطم  ًامتح  یتسویپ  کرادم 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاگ زاگ راشف   راشف تیوفت   تیوفت هاگتسیا   هاگتسیا لاکیرتکلا   لاکیرتکلا یکدی   یکدی مزاول   مزاول   ELECTRICAL SPARE PARTELECTRICAL SPARE PART ناونع : : ناونع 9797
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نامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: 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   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491667 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  چوس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003364000023 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یدیزیاب دنمام  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C3560G-24PS-S لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

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

نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  کناب  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنشاب شورف  زا  سپ  تامدخ  لاس  ود  یتناراگ و  لاسکی  لقادح  یاراد  لصا و  یتسیاب  یم  تامدخ  اه و  الاک  هیلک  - 2

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  بصن  لمح و  همیب  ، یدنب هتسب  لقن  لمح و  یاه  هنیزه  هیلک  - 3

7614715647 یتسپ :  دک  هرامش 2 ،  هچوک  شبن  دماحوبا  نابایخ  یادتبا  جیسب  نادیم  نامرک  نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32231325-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32235856-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491826 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد یاه  نتنا  سراف و  جیلخ   mobile repeater یزادنا هار  بصن و  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631001979 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

1set دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23942419-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط چوس   چوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9898

یلخاد یلخاد یاه   یاه نتنا   نتنا وو   سراف   سراف جیلخ   جیلخ   mobile  repeatermobile  repeater  یزادنا یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 9999

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   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   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491844 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  دروکچپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000553 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   INFILINK یتراجت مان   MICRON 50 لدم  m 1 لوط  Patch Cord SC/PC-LC/PC MM Duplex یرون ربیف  یطابترا  هکبش  لباک  الاک :  مان 

رازفا هکبش  تکرش  هدننک 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
دنجریب رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

طونم ، یداهنشیپ تمیق  لوبق.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه  .دوش  هعجارم  تسویپ  هب  زاین  زا  عالطا  تهج  ** تسا هباشم  دک  ناریا   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم تسویپ  تسیل  یراذگراب  لیمکت و  هب 

** دوش جرد  لک  تمیق  **

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

32214471-056  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-769-PHP-06155-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-05-02هرامش عورش 25-04-1401   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5491891 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  تاصخشم  اضاقت و  قباطم   IT هکبش و تازیهجت  نیمأت  یهگآ : : - یهگآ حرش   حرش
هکبش  تازیهجت  رتویپماک و  هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف دروکچپ   دروکچپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 100100

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم وو   اضاقت   اضاقت قباطم   قباطم   ITIT وو   هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت نیمأت   نیمأت ناونع : : ناونع 10 110 1
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ناگرزاب کرمگ  لک  هرادا   :: 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   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5492137 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناگرزاب کرمگزایندروم  یا  هنایار  مزاول  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010018000009 زاین :  هرامش 

ناگرزاب کرمگ  هدننک :  رازگرب 
ییویدار نتنآ  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 
یسمل هحفص  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

مدوم الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
( لانرتسکا  ) لمح لباق  کسید  دراه  زاس  هریخذ  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

یرزیل رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 9 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
یزیمور رتویپماک  الاک :  مان 

هاگتسد 9 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

هکبش چوس  الاک :  مان 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/04/30 زاین :  خیرات 
وکام رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

358337 .دشابیم هدنشورف  هدهعرباهالاک  لاسرا  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5867134591 یتسپ :  دک  ناگرزاب ،  کرمگ  لک  هرادا  ناگرزاب  رهش  وکام  ناتسرهش  وکام ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34372215-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34372900-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگرزاب ناگرزاب کرمگزایندروم   کرمگزایندروم یایا   هنایار   هنایار مزاول   مزاول هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 102102
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ورین 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   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5492138 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

RB951Ui-2HnD لدم ناریا  تخاس  سلریاو  هاگتسد  ددع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000002000069 زاین :  هرامش 

ورین ترازو  هدننک :  رازگرب 
زادرپ هکبش  هدننک  هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک  . RAIKA CO هدنزاس عجرم   MIKROTIK یتراجت مان   RB951Ui-2HnD لدم میس  یب  هکبش  رتور  الاک :  مان 

اکیار
هاگتسد 20 دادعت : 

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

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1996833611 یتسپ :  دک  ورین ،  ترازو  نامتخاس  - شیاین ناتسدرک و  نابوتا  عطاقت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81606030-021  ، 81606000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81606172-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیرفآادخ یرادنامرف   :: 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   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5492255 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یزاگرلوک جیکپ و   ) نیرفآادخ یرادنامرف  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000131000004 زاین :  هرامش 

نیرفآادخ یرادنامرف  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس تاسیسات  ریاس  یشکهلول و  قرب ، تاسیسات  بصن  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نیرفآ ادخ  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دوش  هعلاطم  لماک  همیمض  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا هدنشورف  هدهع  هب  بصن  تازیهجت  بصن و  لمح ، هنیزه 

5464134588 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ماما نابایخ  ولرامخ  رهش  نیرفآادخ  ناتسرهش  نیرفآ ،  ادخ  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44662096-041  ، 44662095-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44662096-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

RB951Ui-2HnDRB951Ui-2HnD  لدم لدم ناریا   ناریا تخاس   تخاس سلریاو   سلریاو هاگتسد   هاگتسد ددع   ددع ناونع : : ناونع 103103

(( یزاگرلوک یزاگرلوک وو   جیکپ   جیکپ  ) ) نیرفآادخ نیرفآادخ یرادنامرف   یرادنامرف تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5492307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمالعا ییاهن  تمیق   - یتسویپ لوادج  تسیل  لیمکت  (- دزمتسد ) هکبشویسپ تایلمع  یارجاو  یشک  میس  تامدخ  دادرارق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
داتس هناماسرد 

1101001521000041 زاین :  هرامش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
11 دادعت : 

1401/05/23 زاین :  خیرات 
هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق - داتس هناماسرد  یمالعا  ییاهن  تمیق   - یتسویپ لوادج  تسیل  لیمکت  (- دزمتسد ) هکبشویسپ تایلمع  یارجاو  یشک  میس  تامدخ  دادرارق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( دحاو تمیقرد  برض  ینزو  دصرد  ) لایر هب  لک 

5714615177 یتسپ :  دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  یناشاک  نابایخ  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32245791-044  ، 32245602-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32245603-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبشویسپ هکبشویسپ تایلمع   تایلمع یارجاو   یارجاو یشک   یشک میس   میس تامدخ   تامدخ دادرارق   دادرارق ناونع : : ناونع 105105
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درکرهش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

11010937070000007 :: یهگآ یهگآ هرامش   تفایردهرامش نایاپ  1401/04/21 ـ  راشتنا : خیرات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 8  دانسا :

shahrekord.ir :: عبنم خیراتعبنم تعاس 8   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5492342 :: هرازه هرازه خیراتدکدک   تعاس 10   - 1401/05/01 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یرونربیف  تخاس  ریز  تازیهجت  دیرخ  یاهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اروک یجوف  تکرش  رات  اب  راد   uv فورپرتاو و رتمیلیم  رطق 4  ات  تکاد  ورکیم  لخاد  توش  گنیبولب و  ربا  تیلباق  اب  یا  هلژ  دوم  لگنیس   etk یرونربیف لباک  ورکیم 

لباک تمالس  تست  درادناتسا و  فالک  اب  رتمولیک  رد  مرگولیک  نزو 8   HDPE uv re sistant شکور سنج  نتوین  یتشک 200  تماقتسا  اکیرما  گنینروک  اب  نپاژ 
رتم تساوخد 3000  ژارتم  یدالیم ـ  زا 2021  دعب  دیلوت  خیرات  لباک -  روک  نیع 24  یارب 

تکادورکیم تاصخشم   ـ
 .... یجراخ 14 رطق  یلخاد 10 و  رطق  اب  هلول  دادعت 7  هب  یرونربیف 7*10*14  تکاد  ورکیم 

دلوه  دنه  تاصخشم   ـ
 .... ناشور و رمیلپ  هناخراک  نلیتا  یلپ  دلوه  دنه 

ذخا دیسر  هدومن و  هیلخت  لمح و  یریگراب ، دیامن  یم  نعت  نامزاس  هک  یرابنا  هب  دوخ  هنیزه  اب  ار  مالعتسا  دراوم  تسا  فظوم  مالعتسا  هدنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دنک 

دشاب  یمن  اهن  یفیک  دات  ینعم  هب  رابنا  هب  الاک  لیوحت 
دنیامن  اضما  رهم و  ار  مالعتسا  قاروا  یمامت  دیاب  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش 

ناگیار  دانسا : هنیزه 
یهگآ لصا  هب  دوش  عوجر  .... 

ناریا داتس  هناماس  دانسا : تفایرد   :: 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

یرونربیف یرونربیف تخاس   تخاس ریز   ریز تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5492384 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

150970 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدهاشم تمیق :  تایئزج 

یسمش لاسکی  تدم  یارب  تسویپ  طیارش  اب  تنرتنیا  دناب  یانهپ  دیرخ  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/04/25 عورش :  خیرات 
1401/04/30 نایاپ :  خیرات 

 : - دیدمت خیرات 

:: 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

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   ناسارخرازگرب ناتسا   ، یلامش ناسارخ  ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
یبونج

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5492495 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

147118 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

نازیراک هدنریگ  هدنتسرف و  لوژام  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1400/11/27 عورش :  خیرات 
1400/12/07 نایاپ :  خیرات 

1401/04/31 دیدمت :  خیرات 

:: 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

تنرتنیا تنرتنیا دناب   دناب یانهپ   یانهپ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 107107

نازیراک نازیراک هدنریگ   هدنریگ وو   هدنتسرف   هدنتسرف لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 108108

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5492654 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

151763 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 : - تمیق تایئزج 

sfp – 10g - lr وکسیس یرون  ربیف  لوژام  یهگآ :  ناونع 
 : - یهگآ حرش 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/04/04 عورش :  خیرات 
1401/04/06 نایاپ :  خیرات 

1401/04/28 دیدمت :  خیرات 

:: 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

هحفص 21)نفلت5490513 یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

اوه و5490754 شخب  رد  تاجناخراک  نیالنآ  یاهمتسیس  یرادهگن  سیورس و  تاریمعت ، یربهار ،
یتشادهب بالضاف  هناخ  هیفصت 

هحفص 34) یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

5491575UTM شتآ راوید  یموب  یتینما  زیهجت  هحفص 21)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

هکبش5491905 تحت  سوریو  یتنآ  هحفص 21)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادهگن5492119 ینابیتشپ و  اه ,  هداد  لاسرا  تینما  نیمات  یزادنا ,  هار  بصن , دادرارق  تایلمع 
ریغتم مایپ  یاهولبات 

هحفص 84) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

s fp sfp – 10g -  lr 10g -  lr وکسیس   وکسیس یرون   یرون ربیف   ربیف لوژام   لوژام ناونع : : ناونع 109109

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

نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5492119 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رغتم 1401-18 مایپ  یاهولبات  یرادهگن  ینابیتشپ و  اه ,  هداد  لاسرا  تینما  نیمات  یزادنا ,  هار  بصن , دادرارق  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003123000041 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هاگتسد 7 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  تمیق  داهنشیپ  گرب  ددرگ و  هئارا  تمیق  داهنشیپ  گرب  اب  بسانتم  اهتمیق  ددرگ  هعلاطم  تقد  هب  تامازلا  طیارش و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6518763119 یتسپ :  دک  یمیهاربا ،  راتس  دیهش  راولب  شبن  یدابآدسا ,  نیدلا  لامج  دیس  راولب  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34228154-081  ، 34210433-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34210442-081 :: 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   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ریغتم ریغتم مایپ   مایپ یاهولبات   یاهولبات یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ اهاه ,  ,  هداد   هداد لاسرا   لاسرا تینما   تینما نیمات   نیمات یزادنا ,  ,  یزادنا هار   هار بصن , , بصن دادرارق   دادرارق تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 1101 10

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

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

زا 120 ھحفص 84 
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لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5490809 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم دادرارق  تروصب  ارجا   - یتسویپ تاصخشمو  طیارش  قبط  رباعم  یماسا  ولبات  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000102 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 230 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاروسک  - ددرگ یراذگراب  تیحالصو  تمیق  داهنشیپ  هگرب  دشابیم -  طبترم  زوجم  ای  بسک  هناورپ  نتشاد  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  تیحالص  عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنرب  هدهعرب 

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لیبدرا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   لیبدرارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5490810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم دادرارق  تروصب  ارجا   - یتسویپ تاصخشمو  طیارش  قبط  رباعم  یماسا  ولبات  بصنو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000102 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 230 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاروسک  - ددرگ یراذگراب  تیحالصو  تمیق  داهنشیپ  هگرب  دشابیم -  طبترم  زوجم  ای  بسک  هناورپ  نتشاد  مالعتسا  رد  تکرش  تهج  تیحالص  عون   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنرب  هدهعرب 

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دشابیم دشابیم دادرارق   دادرارق تروصب   تروصب ارجا   ارجا  - - یتسویپ یتسویپ تاصخشمو   تاصخشمو طیارش   طیارش قبط   قبط رباعم   رباعم یماسا   یماسا ولبات   ولبات بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 11 11 1 1

دشابیم دشابیم دادرارق   دادرارق تروصب   تروصب ارجا   ارجا  - - یتسویپ یتسویپ تاصخشمو   تاصخشمو طیارش   طیارش قبط   قبط رباعم   رباعم یماسا   یماسا ولبات   ولبات بصنو   بصنو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1121 12

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

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

زا 120 ھحفص 85 
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ناکوب 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   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5490880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

+ یتسویپ مالعتسا  قبط  رهش  حطس  یاهریگتعرس  حالصا  ثادحا و  تهجراکنامیپ  هب  زاین  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092725000170 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  ناکوب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

ناکوب رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

+ یتسویپ مالعتسا  قبط  رهش  حطس  یاهریگتعرس  حالصا  ثادحا و  تهجراکنامیپ  هب  زاین   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5951867963 یتسپ :  دک  ناکوب ،  یرادرهش  نامتخاس  بالقنا  نابایخ  ناکوب ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

46222800-044  ، 46226339-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

46248111-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رهش رهش حطس   حطس یاهریگتعرس   یاهریگتعرس حالصا   حالصا وو   ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 113113

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

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

زا 120 ھحفص 86 
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دابآدیز یرادرهش   :: 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 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

5491041 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  یتسپدک  لماش  یبآ  کالپ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005803000025 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  دابادیز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  سوط  ظفاحم  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   15x17 cm زیاس هزیناولاگ  قرو  سنج  یرادرهش  یزاسون  یتسپ و  دک  یناسر  عالطا  ولبات  الاک :  مان 

سوط ظفاحم  هدننک 
ددع 2000 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

اهب مالعتسا  مرف  قبط  دندرگ  یم  فذح  تروصنیا  ریغ  رد  دنشاب  هتشاد  ار  نامرک  ناتسا  تسپ  هرادا  هیدیئات  هک  دننک  تکرش  یناراکنامیپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم دابآدیز  رهش  تمدخ  هئارا  لحم  رهش  دیهد  تمیق 

 : یتسپ دک  دابآدیز ،  یرادرهش  یا  -  هنماخ  هلا  تیآ  نابایخ  دابآدیز  رهش  ناجریس -  ناتسرهش  نامرک -  ناتسا  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7837119545

42394657-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42395855-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هزیناولاگ هزیناولاگ قرو   قرو سنج   سنج یرادرهش   یرادرهش یزاسون   یزاسون وو   یتسپ   یتسپ دکدک   یناسر   یناسر عالطا   عالطا ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 1141 14

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

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

زا 120 ھحفص 87 
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یبونج ناسارخ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491170 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

فاوخ یهار  هس  نیاق -  روحم  رد  یلصفم  یسرجوین  بصن  لمح و  هیهت ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004048000033 زاین :  هرامش 

یبونج ناسارخ  ناتسا  یزاسرهش  هار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

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

تانئاق رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ لاسرا  داهنشیپ  تسویپ  هب  هدش  اضما  رهم و  دانسا  اب  هارمه  هدش  لیمکت  تمیق  داهنشیپ  لودج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دک یزاسرهش ،  هار و  لک  هرادا  امیس  ادص و  یور  هب  ور  یزاسرهش  هار و  نادیم  ینیوآ  دیهش  نابایخ  یاهتنا  دنجریب ،  رهش :  یبونج ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9717434757 یتسپ : 

32238000-056 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220200-056 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: 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 08 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491440 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ طیارشو  تسیل  قبط   B680 لدم  FAAC دنب هار  یکینورتکلا  دربرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001034002056 زاین :  هرامش 
سراپ زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

کف نمیا  نازاس  برد  هدننک  هضرع  عجرم   FAAC یتراجت مان   B680 لدم  FAAC دنب هار  یکینورتکلا  درب  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ   :: 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

83764708-021  ، 83768038-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325488-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

فاوخ فاوخ یهار   یهار هسهس   نیاق -  -  نیاق روحم   روحم ردرد   یلصفم   یلصفم یسرجوین   یسرجوین بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت ، ، هیهت ناونع : : ناونع 115115

FAACFAAC  دنب دنب هار   هار یکینورتکلا   یکینورتکلا دربرب   دربرب ناونع : : ناونع 1161 16

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 12 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491803 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادهاز کی  هقطنم  یرادرهش  تهج  وویناک  لودج  ینتب و  لودج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091996000054 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 : 
1401/05/30 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 : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 33294450-054 هرامش.ددرگ  یراذگرابو  اضما  ، رهم ، لیمکت مالعتسا  نتم  رد  هدش  رکذ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تیریدم  نیا  رظن  دم  مالعتسا  نتم  رد  هدش  رکذ  تایئزج  ودشاب  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 1171 17
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جدننس یرادرهش  یرهش  یاضف  ینیرفآزاب و  نارمع و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491992 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تمواقم 280 اب  یسرپ  لودج 50*35  ددع و  لاکساپ 4800  اگم  تمواقم 280 اب  یسرپ  لودج 50*50  هیلختو  لمحو  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
09216196191 هرامشوددع لاکساپ 200  اگم 

1101005633000021 زاین :  هرامش 
جدننس یرادرهش  یرهش  یاضف  ینیرفآزاب و  نارمع و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

رسگنس یپ  دالوپ  هدننک  هضرع  عجرم   cm 10 تماخض  50x50 cm داعبا ینامیس  سنج  یسرپ  لودج  الاک :  مان 
ددع 5000 دادعت : 

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

لاکساپ 200 اگم  تمواقم 280  اب  یسرپ  لودج 50*35  ددع و  لاکساپ 4800  اگم  تمواقم 280 اب  یسرپ  لودج 50*50  هیلختو  لمحو  هیهت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09216196191 هرامشوددع

6616967471 یتسپ :  دک  هزیرگ ،  تفن  رابنا  یوربور  نارادساپ  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33625110-087  ، 33786078-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33786076-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

280280 تمواقم   تمواقم اباب   یسرپ   یسرپ   3535 ** 5050 لودج   لودج وو   ددع   ددع   48004800 لاکساپ   لاکساپ اگم   اگم 280280 تمواقم   تمواقم اباب   یسرپ   یسرپ   5050 ** 5050 لودج   لودج هیلختو   هیلختو لمحو   لمحو هیهت   هیهت ناونع : : ناونع
ددع ددع   2 00200 لاکساپ   لاکساپ اگم   اگم

1 181 18
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نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5492030 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دروآرب قباطم  نیوزق  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یناتسمز  تایلمع  تهج  یرتمیلیم  کمن 0-6  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001316000017 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دابآرظن هنیحلم  یندعم  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  ینت  یدنب  هتسب  دقاف  یدنب  هتسب  عون  یدنرس  کمن  خی  دض  الاک :  مان 

نت 5000 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

** ددرگ جرد  یتسویپ  تمیق  اهنشیپ  گرب  رد  هدوب و  یتسویپ  دروآرب  ساسا  رب  تسیاب  یم  یداهنشیپ  یلک  تمیق   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اه ،  هنایاپ  لقن و  لمح و  لک  هرادا  یگدننار  ییامنهار و  بنج  امیس  ادص و  تشپ  نایزورون  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3414946161

33696000-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33696015-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5492058 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دروآرب  قباطم  تشر  - نیوزق هاردازآ  یناتسمز  تایلمع  تهج  یرتمیلیم  کمن 0-6  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001316000016 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
بارس نیئاص  هار  دابآ  هدننک  هضرع  عجرم  بارس  نابرهم  ندعم  یتراجت  مان  ینت  رادقم  یدنب  هتسب  دقاف  کمن  خی  دض  الاک :  مان 

نت 4000 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

نیوزق رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

** ددرگ جرد  تمیق  داهنشیپ  گرب  رد  هدوب و  یتسویپ  دروآرب  ساسا  رب  تسیاب  یم  یداهنشیپ  یلک  تمیق   ** :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  اه ،  هنایاپ  لقن و  لمح و  لک  هرادا  یگدننار  ییامنهار و  بنج  امیس  ادص و  تشپ  نایزورون  راولب  یاهتنا  نیوزق ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3414946161

33696000-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33696015-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دروآرب دروآرب قباطم   قباطم نیوزق   نیوزق ناتسا   ناتسا یظافحتسا   یظافحتسا هزوح   هزوح یناتسمز   یناتسمز تایلمع   تایلمع تهج   تهج یرتمیلیم   یرتمیلیم   00 -- 66 کمن   کمن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1191 19

یتسویپ یتسویپ دروآرب   دروآرب قباطم   قباطم تشر   تشر -- نیوزق نیوزق هاردازآ   هاردازآ یناتسمز   یناتسمز تایلمع   تایلمع تهج   تهج یرتمیلیم   یرتمیلیم   00 -- 66 کمن   کمن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 120120

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاوها هقطنم 2  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5492095 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ود هقطنم  رد  یمشاه و ...  سردم ، دنورا ،  نارمچ ، یلحاس ، راولب  رد  عقاو  بصن  تهج  یکیفارت  یکیفارت  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرادرهش

1101095566000017 زاین :  هرامش 
زاوها ود  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ناریا تراپ  ربون   cm 2 عافترا  10x10 cm زیاس  ABS هندب سنج   PMMA زنل اب  هفرط  ود  درز  راد  هیاپ  یا  هبرگ  مشچ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/02 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یراذگراب هناماس  رد  دیامن و  ءاضما  رهم و  لیمکت و  هدننک  تکرش  کرادم  هارمه  هب  ار  زیلانآ  لوادج  کرادم و  هیلک  تسیابیم  ناگدننک  تکرش  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیامن

.دشابیم راکنامیپ  هدهعب  لحم  رد  هیلخت  لمح و  یریگراب  دشابیم و  یمازلا  سامت  هرامش  رکذ  - 2

6154838489 یتسپ :  دک  زاوها ،   2 هقطنم یرادرهش  اضر  ماما  راولب  یاهتنا  رهشنایک -  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33849446-061  ، 33849445-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33849445-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بصن بصن تهج   تهج یکیفارت   یکیفارت یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ 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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اضرهش یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5492115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  تادنتسم  هب  هجوت  اب  ییاقشق  کرهش  یدورو  ور  بآ  لپ  ضیرعت  تایلمع  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هناماس  رد  یراذگراب  فلا و ب و پ و  لوادج  تمیق  کالم 

09133222964
1101093603000096 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  رد  اضرهش  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 

دناب 1401 هار و  یاهب  تسرهف  ساسا  رب  تمیق  1 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

اضرهش رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ لیاف  تادنتسم  هب  هجوت  اب  ییاقشق  کرهش  یدورو  ور  بآ  لپ  ضیرعت  تایلمع  یارجا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا هناماس  رد  یراذگراب  فلا و ب و پ و  لوادج  تمیق  کالم 

09133222964

8614813111 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یرادرهش  هار  راهچ  هر )  ) یتشهب دیهش  نابایخ  اضرهش ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

53222886-031  ، 53222888-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53223131-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ورور بآبآ   لپلپ   ضیرعت   ضیرعت تایلمع   تایلمع یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 122122

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لباز 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 13 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5492540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هنومن قبط  عبرم  رتم  رادقم 2500  هب  تماخض 7 )  لوط 50- -35 عافترا یگنس 7*50*35 ( لودج  تساوخرد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091256000079 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  لباز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتارب جاهتبا و  دواد  نسحم و  هدننک  هضرع  عجرم   50x35x7 cm زیاس ناتسجب  یگنس  لودج  الاک :  مان 

ددع 2500 دادعت : 
1401/04/30 زاین :  خیرات 

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

ددرگ لاسرا  یتسویپ  هنومن  روتکاف و  شیپ  تساوخرد  حرش  ساسا  رب  افطل  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  مالس  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه 

هنیدوپ سدنهم  سامت 09159546523  نفلت 

دک لباز ،  یرادرهش  یزکرم  نامتخاس  یزکرم _  هبعش  یزرواشک  کناب  یوربور  یسودرف _  نابایخ  لباز _  لباز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9861746151 یتسپ : 

32233800-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32233800-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نادهاز 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 11 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5492745 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( ( تماخض  77 تماخض -- 5050 لوط   لوط -- 3535 عافترا عافترا ) ) 3535 ** 5050 ** یگنس  77 یگنس لودج   لودج تساوخرد   تساوخرد ناونع : : ناونع 123123

شیاس شیاس دضدض   یرمیلپ   یرمیلپ ونان   ونان ونان   ونان شوتور   شوتور لودج   لودج دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 124124

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادهاز کی  هقطنم  یرادرهش  تهج  شیاس  دض  یرمیلپ  ونان  ونان  شوتور  لودج  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091996000053 زاین :  هرامش 

نادهاز کی  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نیشام هدننک  هضرع  عجرم   CATERPILLAR یتراجت مان   988B لدم ردول  کیلوردیه  پمپ  نغور  راشف  میظنت  ریش  شیاس  دض  هحفص  هعطق  شوپرد  الاک :  مان 

ایرآ نیگنس 
ددع 15000 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
ولردنکسا سابعمالغ  هدننک  هضرع  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   cm 15 تماخض  50x50 cm داعبا ینتب  لودج  الاک :  مان 

ددع 4500 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

هواس یرادرهش  نارمع  نامزاس  هدننک  هضرع  عجرم   150x500x600 mm زیاس ینتب  لودج  الاک :  مان 
ددع 4500 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
هواس یرادرهش  نارمع  نامزاس  هدننک  هضرع  عجرم   150x500x500 mm زیاس ینتب  لودج  الاک :  مان 

ددع 500 دادعت : 
1401/05/30 زاین :  خیرات 

هواس یرادرهش  نارمع  نامزاس  هدننک  هضرع  عجرم   150x400x500 mm زیاس ینتب  لودج  الاک :  مان 
ددع 500 دادعت : 

1401/05/30 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

سامت 33294450-054 هرامش.ددرگ  یراذگرابو  اضما  ، رهم ، لیمکت مالعتسا  نتم  رد  هدش  رکذ  کرادم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  تیریدم  نیا  رظن  دم  مالعتسا  نتم  رد  هدش  رکذ  تایئزج  ودشاب  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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یرادهگن5492119 ینابیتشپ و  اه ,  هداد  لاسرا  تینما  نیمات  یزادنا ,  هار  بصن , دادرارق  تایلمع 
ریغتم مایپ  یاهولبات 

هحفص 84) لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یلم  کناب  کالما  یسدنهم و  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 15 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491045 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنساتید یتینما  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001096000042 زاین :  هرامش 

ناریا یلم  کناب  کالما  یسدنهم و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یگنهامه هدش  هداد  نفلت  هرامشابافطل..دشابیم  12 یلا تعاسزادیدزاب..دوشدیدزاب 8 لحمزا  تمیق  یراذگرابزا  لبق  امتح  -- هحفص ناپ  یتسویپ  کرادم  - 

یباخرس سدنهم..دوش 
ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لیوحتزادعب  تخادرپ  -60992649 -- 66731373 -- یباخرس 09149428595 سدنهم  -- یلم کناب  یزکرم  تارادا  - یسودرف لحم خ- سردآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
...هطوبرم سانشراکداتو 

1573913113 یتسپ :  دک  دنز ،  ناخمیرک  یوربور  ریت  تفه  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88826292-021  ، 88826511-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88306480-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتنساتید رتنساتید یتینما   یتینما برد   برد ناونع : : ناونع 125125

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشون 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 19 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491410 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ حرط  مالعتسا و  گرب  قبط  یا  هشیش  زنل  اب   smd تاو یسینت 220  غارچ  رس  یغارچ و  رس  نامک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092572000038 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  رهشون  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یتسویپ حرط  مالعتسا و  گرب  قبط  یا  هشیش  زنل  اب   smd تاو یسینت 220  غارچ  رس  یغارچ و  رس  نامک  - 

ینامتخاس حلاصم  تاسیسات و  الاک :  هورگ 
یرس  10 دادعت : 

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

یتسویپ حرط  مالعتسا و  گرب  قبط  یا  هشیش  زنل  اب   smd تاو یسینت 220  غارچ  رس  یغارچ و  رس  نامک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4651767544 یتسپ :  دک  رهشون ،  یرادرهش  دادرخ  هدزناپ  نابایخ  رهشون  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52332221-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52334302-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ حرط   حرط وو   مالعتسا   مالعتسا گرب   گرب قبط   قبط یایا   هشیش   هشیش زنل   زنل اباب     smdsmd  تاو تاو   220220 یسینت   یسینت غارچ   غارچ رسرس   وو   یغارچ   یغارچ رسرس   نامک   نامک ناونع : : ناونع 126126

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491413 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یروف لیوحت  تاقلعتم  هیلک  اب   250 داعبا 320 *  یلصا  کیتاموتا  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هباشمدکناریا

1101090614000623 زاین :  هرامش 
نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رذآ برد  ناسآ  هدننک  هضرع  عجرم  برد  ناسآ  یتراجت  مان  یناملآ  لدم   3x2/2 m زیاس یموینیمولآ  یا  هشیش  کیتاموتا  رد  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

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

بصن یشک و  یساش  یارجا  گنیدک و  ناوختراک و  هاگتسد  هشیش و  میرف و  هارمه  هب  تاقلعتم  هیلک  اب   250 داعبا 320 *  یلصا  کیتاموتا  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ههام هیوست 4  یروف  لیوحت  هدنشورف  اب  اه  هنیزه  هیلک  یزادنا  هار  و 

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192305-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5491440FAAC دنب هار  یکینورتکلا  هحفص 84)دربرب  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هباشمدکناریا هباشمدکناریا یروف   یروف لیوحت   لیوحت تاقلعتم   تاقلعتم هیلک   هیلک اباب     250250  *  * 320320 داعبا   داعبا یلصا   یلصا کیتاموتا   کیتاموتا برد   برد ناونع : : ناونع 127127

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

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

زا 120 ھحفص 98 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fb63vzynzb5nw?user=37505&ntc=5491413
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5491413?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/inquiries/150
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5490543 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  اب  قباطم  ، ناتسا حطسرد  ( 695 دادعت ) هتسبرادم یاه  نیبرود  ینابیتشپ  یرادهگن و  ، سیورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004921000007 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ددع 695 دادعت : 
1401/05/01 زاین :  خیرات 

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

مالعتسا لوبق  ای  در  رد  کناب  ، یموب تیولوا   ، ناتسا حطسرد  ( 695 دادعت ) هتسبرادم یاه  نیبرود  ینابیتشپ  یرادهگن و  ، سیورس  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ تاصخشم  اب  قبلاطم.ددرگ  دیق  تاحیضوت  تمسقرد  تایلام  ندوباراد  تروصرد  ، تساراتخم

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم  ریت _ تفه  نابایخ  ربنلق _  راولب  شناد _  هار  هس  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816658458 یتسپ :  دک  ، 

33442541-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33420852-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مج یرادرهش   :: 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   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5490832 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تاصخشم  قبط  یرتم  ییوزاب 5 اب  هزیناولاگ  یهجو  هدزاود  یرتم  هن  لوپونوم  نیبرود  لکد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090440000019 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  تیالو )  ) مج یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریبدت  وات  نیهب  یسدنهم  هدنزاس  عجرم   BT-SS3-18L لدم  m 18 عافترا هیاپ  یاتسیا 3  دوخ  یتارباخم  لکد  الاک :  مان 

ریبدت وات  نیهب  یسدنهم 
ددع 4 دادعت : 

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

یتسویپ تاصخشم  قبط  یرتم  ییوزاب 5 اب  هزیناولاگ  یهجو  هدزاود  یرتم  هن  لوپونوم  نیبرود  لکد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7558165163 یتسپ :  دک  مج ،  ناتسرهش  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37622196-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37622196-077 :: 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

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ،، سیورس سیورس ناونع : : ناونع 128128

یرتم یرتم 55 ییوزاب   ییوزاب اباب   هزیناولاگ   هزیناولاگ یهجو   یهجو هدزاود   هدزاود یرتم   یرتم هنهن   لوپونوم   لوپونوم نیبرود   نیبرود لکد   لکد ناونع : : ناونع 129129

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

5491145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناجروالف هرادا  تهج  تسویپ  لیاف  قبط  نآ  تازیهجت  هتسبرادم و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دقن تخادرپ 

1101003365000138 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-305QL لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
ناجروالف رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  هب  هیلخت  یریگراب و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دنک یم  قرف  تساوخرد  هب  انب  الاک  هیلخت  لحم 

شورف زا  سپ  تامدخ  یتناراگ و 

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

دقن دقن تخادرپ   تخادرپ ناجروالف   ناجروالف هرادا   هرادا تهج   تهج تسویپ   تسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط نآنآ   تازیهجت   تازیهجت وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 130130

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

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

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

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

5491181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسباو یاه  نامتخاس  لک و  هرادا  نامتخاس  زیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003300000017 زاین :  هرامش 

مق ناتسا  یرگشدرگ  یتسد و  عیانص  یگنهرف   ثاریم  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
متسیس رازفا  دید  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SPERADO یتراجت مان   SDS-3004 لدم هلاناک  هتسب 4  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

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

لتاراف هدننک  هضرع  عجرم   IP 30 تظافح هجرد   A 63 نایرج تدش   V 220 ژاتلو  kVA 10 ناوت اب   MP10000X1 لدم  Bypass UPS قرب ولبات  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

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

مزال طیارش  امتح  دیاب  هدننک  نیمات  - دشاب یناریا  امتح  دیاب  الاک  - دشاب یم  هباشم  تروصب  هدش  مالعا  دک  ناریا  دشاب -  یم  دقن  تروصب  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دامن تقد  تسویپ  تسرهف  رد  هدننک  نیمات  طسوت  دوجوم  زاین  دروم  تادعهت  طیارش و  هب  افطل   - دشاب هتشاد  ار  تسویپ  تسرهف  رد  هدش  دیق 

3714767167 یتسپ :  دک  هاپس ،  بنج  دادرخ  راولب 15 مق  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7603426-0253  ، 37603426-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37603425-025 :: 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

Bypass UPSBypass UPS قرب   قرب ولبات   ولبات هلاناک -  -  هلاناک   44 هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 131131
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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   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491218 :: 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
1101000231000046 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 : 
1401/06/21 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 11 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491235 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هینامیلس هزوم  خاک  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003742000051 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 132132

هینامیلس هینامیلس هزوم   هزوم خاک   خاک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 133133

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491325 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب رادم  یاه  نیبرود  یتینما  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201090875000024 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ بعش  تیریدم  هپس  کناب  هدننک :  رازگرب 
ددع دادعت 1 نژیوکیاه  دنرب   HQHI - 7232 لاناک ریواصت 32  طبض  هاگتسد  - 1 - 

ددع دادعت 1  شفنب  لاتیجید  نرتسو  دنرب  یلصا  یتناراگ  ارت  دراه 4  - 2
ددع دادعت 1  نژیوکیاه  دنرب   l_1123GDE هکبش تحت  ینوریب  نیبرود  - 3

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

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

 . دنشاب یلصا  تسیاب  یم  اهالاک  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  کناب  رظن  دروم  رابنا  لحم  ات  یربراب  هنیزه 

6193944346 یتسپ :  دک  ظفاح ،  فابناتک و  نیب  یردان  نابایخ  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32930107-061  ، 33331931-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32213822-061 :: 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

دابیات ناتسرهش  نادنز  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 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسب هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یتینما   یتینما متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 134134

هتسبرادم هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 135135
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هتسبرادم نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004877000005 زاین :  هرامش 

دابیات نادنز  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KF-6482Limitted لدم هکبش  تحت  طبض  هاگتسد  الاک :  مان 

ریفس نازادرپ  هداد  شواک  هدننک 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KI-D55XL30A لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس نازادرپ  هداد  شواک 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KI-B75XL50V لدم یراوید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس نازادرپ  هداد  شواک 
هاگتسد 10 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KI-D55XL50A لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس نازادرپ  هداد  شواک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  ریفس  نازادرپ  هداد  شواک  هدنزاس  عجرم   KDT یتراجت مان   KI-D55XL50V لدم یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

ریفس نازادرپ  هداد  شواک 
هاگتسد 40 دادعت : 

1401/05/20 زاین :  خیرات 
دابیات رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لماکار یتسویپ  لیاف  تسیاب  یم  هدنشورف  دشاب  یم  تسویپ  لودجءاهب  مالعتسا  مرفرباربالاکدیرخو  تسا  هدش  تبث  هباشمالاکدک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یمءاهب  مالعتسا  مرفرباربالاک  لیوحت  دشاب  یمءاهب  مالعتسا  مرفابرباربالاکدیرخ  حرشودیامن  یراذگراباددجمو  هدومنءاضماورهمو 

9591744455 یتسپ :  دک  نابزرم ،  نابایخ  دابیات ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

54521090-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

54521090-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F: OIL WELL DRAWWORKS تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985002568 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا کادآ   AD-QC-HUB لدم فص  لرتنک  یهد  تبون  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

راکرفس دیشر  هدننک  هضرع  عجرم   TOPWEST AND ILLUSION Co هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف   CCTV هتسب رادم  نیبرود  الاک :  مان 
PIN HOLE لدم

هاگتسد 16 دادعت : 
1401/07/26 زاین :  خیرات 

نایزاین هلادابع  هدننک  هضرع  عجرم   VICTORY یتراجت مان   OIL SUBMERSIDLE PUMP لدم  hp 0/11 تردق شک  نغور  پمپ  الاک :  مان 
هاگتسد 16 دادعت : 

1401/07/26 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالس  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیمن هتفریزپ  اهتکرش  یوس  زا  هباشم  یداهنشیپ  دک  ناریا  .ددرگ  هعجارم  تسویپ  هب  افطل  دشابیم .  هباشم  عوضوم  تحت  دیرخ  تساوخرد  تهج  دک  ناریا 

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

34148659-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: 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

شکشک نغور   نغور پمپ   پمپ هتسب --  --  هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 136136

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هنایم دالوف  عمتجم   :: 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   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491754 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ دانسا  قباطم  راجفنا  دض  هتسبرادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  نیمات ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090450000101 زاین :  هرامش 

هنایم دالوف  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
لاتیجید نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یراک  زور  یس  رثکادح  تخادرپ  هوحن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یراذگراب  هناماس  رد  امتح  لیمکت  زا  سپ  هنایم ) دالوف  عمتجم  مالعتسا  تمرف   ) تسویپ لیاف 

.دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  لمح  هنیزه 

5319685635 یتسپ :  دک  هنایم ،  دالوف  عمتجم  نهآ - هار  بنج  هنایم - هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52337747-041  ، 52337749-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52337619-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتسویپ یتسویپ دانسا   دانسا قباطم   قباطم راجفنا   راجفنا دضدض   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن نیمات ، ، نیمات ناونع : : ناونع 137137

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یقرش ناجیابرذا  زاگ   :: 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   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491810 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( هاگتسد کی  مادکره  زا   ) یرادربملیف نیبرود  نیبرودزنل ، ، یساکع نیبزود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091504000209 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
نناک یتراجت  مان   50D لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

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

شورس یریوصت  یتوص  هدنزاس  عجرم   SONY یتراجت مان   HVR-HD1000E لدم لاتیجید  یرادربملیف  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/05 زاین :  خیرات 
یدرواش تاجن  هدننک  هضرع  عجرم  نناک  یتراجت  مان  لدم 18 135  لاتیجید  نیبرود  زنل  الاک :  مان 

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

زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشدهاوخن هدادرثا  بیترت  طورشم  صقان و  تاصخشم  هب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشابیم یمازلا  داهنشیپ  ندومن  صخشم  روتکاف و  شیپ  قاصلا 

.تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 

5173861995 یتسپ :  دک  تارباخم ،  بنج  تلاسر -  هلال و  هارراهچ  نیبام  یدازآ -  خ  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32442958-041  ، 34448081-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34432386-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( هاگتسد هاگتسد کیکی   مادکره   مادکره زازا    ) ) یرادربملیف یرادربملیف نیبرود   نیبرود نیبرودزنل ، ، نیبرودزنل ،، یساکع یساکع نیبزود   نیبزود ناونع : : ناونع 138138

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 " ) " ) 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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 " ) " ) accessaccess  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

شیک هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

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

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

5491025 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

S pektrofotometr hand held with accessory with accessories for analysis metals , tube , cuvvette تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631001970 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
امزآ زیهجت  هلال  هدننک  هضرع  عجرم   HANNA یتراجت مان   HI 801 IRIS لدم یجنس  فیط  تازیهجت  ییوترپ  کت  رتموتفورتکپسا  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/11 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب دکناریا  اب  قباطم  یداهنشپ  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

23942621-021  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

access :: 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

یجنس5491025 فیط  تازیهجت  ییوترپ  کت  هحفص 108)رتموتفورتکپسا  )  accessaccess

(( 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

شک5491436 نغور  پمپ  هتسب --  رادم  هحفص 98)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

یجنس یجنس فیط   فیط تازیهجت   تازیهجت ییوترپ   ییوترپ کتکت   رتموتفورتکپسا   رتموتفورتکپسا ناونع : : ناونع 139139

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 " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092660000137 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5492192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتکرش 2485-016و2476-107و134-2476  هراشم  هب  یناشن ) شتآ  ) قیرح افطا  وردوخ  هاگتسد  هس  یزاسون  یزاسزا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناراسچگ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

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

ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

5492192( یناشن شتآ  ) قیرح افطا  وردوخ  هاگتسد  هس  یزاسون  هحفص 109)یزاسزاب و  قیرح  ( قیرح افطا   افطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یناشن یناشن شتآ   شتآ )) قیرح قیرح افطا   افطا وردوخ   وردوخ هاگتسد   هاگتسد هسهس   یزاسون   یزاسون وو   یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 140140

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

لوا هلحرم  لوا ـ  تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005769000041 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خیرات 1401/04/29  زا   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم تیاغلعبنم خیرات 1401/05/05  زا   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491024 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تازیهجت و نیمات  دیرخ و  یمومع  هصقانم  ینوناق  تافیرشت  ماجنا  یرازگرب و  هب  تبسن  لاس 1401  بوصم  هجدوب  دانتسا  هب  دراد  رظن  رد  درگتشه  یرادرهش 
یرهش نورد  لقن  لمح و  دوبهب  هعسوت و  تالآ  نیشام  هلابز و  لمحو  یروآ  عمج  تالآ  نیشام  دیرخ  یناشن و  شتآ  هاگتسیا  قیرح  ءافطا  ینمیا و  تالآ  نیشام 

.دیامن مادقا  لیذ  حرشب  تلود  کینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ماما  یگنی 
لایر هصقانم 165.832.600.000  غلبم  - 

لمح یروآ و  عمج  تالآ  نیشام  دیرخو  یناشن  شتآ  هاگتسیا  قیرح  ءافطا  ینمیا و  تالآ  نیشام  تازیهجت و  نیمات  دیرخ و  یمومع  هصقانم  : هصقانم عوضوم 
ماما یگنی  یرهش  نورد  لقن  لمح و  دوبهب  هعسوت و  تالآ  نیشامو  هلابز 

زور لقادح 120  یاراد  هصقانم  یهگآ  نیرخآ  جرد  خیرات  زا  هک  غلبم 5 % لداعم  یکناب  همانتنامض  تروص  هب  لایر  هدرپس 7.570.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هعبش 2658 دک  درگتشه  یرادرهش  هبعش  یلم  کناب  باسح 0105612974005  هب  یدقن  شبن  زیراو  ای  دشاب و  دیدمت  لباق  رابتعا و 

یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  یربارت  هار و  هتشر  هبتر 5  لقادح  - 
تسا  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگآ  پاچ  هنیزه  - 

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  و ... 

یرادرهش یرادا  نامتخاس  یرادا -  تیاس   - یا هنماخ  هللا  تیآ  راولب  درگتشه - رهش  رد  عقاو  درگتشه  یرادرهش  : رازگ هصقانم   :: سردآ سردآ
تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  دانسا : تفایرد 

تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  تاداهنشیپ : هئارا 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

...و ...و یروآ   یروآ عمج   عمج تالآ   تالآ نیشام   نیشام دیرخو   دیرخو یناشن   یناشن شتآ   شتآ هاگتسیا   هاگتسیا قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   ینمیا   ینمیا تالآ   تالآ نیشام   نیشام وو   تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 141141

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 08 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491949 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ قبط  لخاد  جیرتراک  ییولیک  یردوپ 12  لوسپک  ددع  دیرخ 100  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093228000723 زاین :  هرامش 

یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
SYNERGY یتراجت مان  لوسپک   kg 12 یردوپ دماج  قیرح  ءافطا  دصرد  میدس 82 تانبرکیب  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/05/22 زاین :  خیرات 

هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یمازلا  هنومن  لاسرا  هدوب و  هدنشورف  اب  هنومنو  درادناتسا  یدنب  هتسبو  لمح  هنیزه.تسا  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

52622683-061  ، 52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سناژروا 115 نامزاس   :: 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 12 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یناشن  شتا  لوسپک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090043000028 زاین :  هرامش 

سناژروا 115 نامزاس  هدننک :  رازگرب 
لوسپک یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم  دنزام  ناراب  یزلف  ردنلیس   kg 1 تیفرظ قیرح  ءافطا  دربراک   p-1 لدم زاگ  اب  طولخم  ردوپ  یواح  هدننک  شوماخ  الاک :  مان 

دنزام ناراب  یناشن  شتآ 
ردنلیس 1 دادعت : 

1401/05/03 زاین :  خیرات 
دابآ مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  یناشن  شتا  لوسپک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6814957348 یتسپ :  دک  سناژروا 115 ،  ود  ناگنازرف  یمدان  دیهش  نابایخ  ورسخ  رصان  نابایخ  یاهتنا  دایآ  مرخ  دابآ ،  مرخ  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33229701-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33229756-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح ءافطا   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

.تسویپ .تسویپ قبط   قبط لخاد   لخاد جیرتراک   جیرتراک ییولیک   ییولیک   1212 یردوپ   یردوپ لوسپک   لوسپک ددع   ددع   100100 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 142142

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یناشن   یناشن شتا   شتا لوسپک   لوسپک ناونع : : ناونع 143143
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5490451 ءافطا  مالعا و  متسیس  تهج  هرواشم  تامدخ  هحفص 41)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5490715 ءافطا  یناشن  شتآ  پمپ  هاگتسد  هحفص 9)کی  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

لک5490988 هرادا  رورس  قاتا  رد  قیرح  ءافطا  متسیس  هحفص 41)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

دیرخو5491024 یناشن  شتآ  هاگتسیا  قیرح  ءافطا  ینمیا و  تالآ  نیشام  تازیهجت و  نیمات  دیرخ و 
...و یروآ  عمج  تالآ  نیشام 

هحفص 109) قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

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

هناخراک5491462 قیرح  ءافطا  گنیر  یارجا  هحفص 9)یراذگاو  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تکرش5491756 اه و  لکشت  طسوت   C کولب رد  قیرح  ءافطا  یریگشیپ و  تایلمع  ماجنا  یناب و  هدید 
تسویپ دادرارق  نتم  قبط  ریگارف  ینواعت  یاه 

هحفص 41) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تکرش5491799 اه و  لکشت  طسوت   A کولب رد  قیرح  ءافطا  یریگشیپ و  تایلمع  ماجنا  یناب و  هدید 
تسویپ دادرارق  نتم  قبط  ریگارف  ینواعت  یاه 

هحفص 41) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

تکرش5491840 اه و  لکشت  طسوت   D کولب رد  قیرح  ءافطا  یریگشیپ و  تایلمع  ماجنا  یناب و  هدید 
تسویپ دادرارق  نتم  قبط  ریگارف  ینواعت  یاه 

هحفص 41) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

.تسویپ5491949 قبط  لخاد  جیرتراک  ییولیک  یردوپ 12  لوسپک  ددع  هحفص 109)دیرخ 100  قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

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

تسویپ5491957 تسیل  قبط  یناشن  شتا  هحفص 109)لوسپک  قیرح  ( قیرح ءافطا   ءافطا

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

تکرش5491965 اه و  لکشت  طسوت   B کولب رد  قیرح  ءافطا  یریگشیپ و  تایلمع  ماجنا  یناب و  هدید 
تسویپ دادرارق  نتم  قبط  ریگارف  ینواعت  یاه 

هحفص 41) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5492596 ءافطا  تازیهجت  هحفص 41)داوم و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

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

زا 120 ھحفص 112 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یناشن5490794 شتآ  قیرح  مالعا  دود  هحفص 41)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5491125 مالعا  هناماس  یزادنا  هار  هحفص 41)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5491271-SMOKE DETECTOR 24VDC , 30 mA هحفص 41)روتکدد قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5491839 مالعا  راجفنا  دض   UV/IR هلعش هحفص 41)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5492072 مالعا  ییانشور و  متسیس  لماش  یدالوف  هلول  اب  راک  قرب  هحفص 41)ترجا  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5492176 مالعا  متسیس  یارجاو  هحفص 41)هیهت  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قباطم5492248 تسیاب  یم  الاک  هدوب و  هباشم  اهدک  ناریا   gas detection central unit drager
.دشاب تسویپ  تساوخرد  حرش  اب 

هحفص 41) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5492490PART FOR "MERIDIAN" FIRE&GAS PANEL(41 هحفص قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5492578( یزادنا هار  بصن و  هارمه  هب  تاقلعتمو  هاگتسد   ) قیرح مالعا  هحفص 41)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

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

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 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

5491204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تاصخشم  قبط  برد (  ییالط  لیتسا  شکور  - هقبط یروسسکا  - روسناسآ برد  تاقلعتم  بوچراهچ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000087 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نایرم تراجت  صیخرت  هدننک  هضرع  عجرم   LIMITED یتراجت مان   KF-2V لدم روسناسآ  برد  یکیتسالپ  تاعطق  هعومجم  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیمازلا روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یزورون یاقآ  سانشراک  ( اب  شرافس  عون  زا  قیقد  عالطا  تهج 

سامت 09151866107 هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  هنیزه 

تامدخ الاک و  دات  لیوحت و  زا  دعب  زور   25 زور ،  کچ  هیوست 

9165968844 یتسپ :  دک  دهشم ،  داژن  یمشاه  دیهش  یللملا  نیب  هاگدورف  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33400051-051  ، 33400049-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33400094-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: 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

روسناسآ5491204 برد  تاقلعتم  هحفص 113)بوچراهچ و  سسکا  ( سسکا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  " " 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

زمرق5490693 غارچ  زا  روبع  فلخت  تبث  یاه  هناماس  یرادهگن  ریمعت و  هحفص 17)تایلمع  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

روسناسآ روسناسآ برد   برد تاقلعتم   تاقلعتم وو   بوچراهچ   بوچراهچ ناونع : : ناونع 144144

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

رثوک سرگاز  قرب  دیلوت  تیریدم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

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

5491897 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1401/04/28 نایاپ : 1401/04/25 ـ  عورش : لرتنک ـ  قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ : زاگ ـ  روتکتد  حرش : ZPGM-205-294 ـ  هرامش : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

5490694MULTI GAS DETECTOR تاعطق هحفص 41)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن5490794 شتآ  قیرح  مالعا  دود  هحفص 41)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5491271-SMOKE DETECTOR 24VDC , 30 mA هحفص 41)روتکدد قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5491839 مالعا  راجفنا  دض   UV/IR هلعش هحفص 41)روتکتد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زاگ5491897 هحفص 114)روتکتد  روتکتد  ( روتکتد

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

قباطم5492248 تسیاب  یم  الاک  هدوب و  هباشم  اهدک  ناریا   gas detection central unit drager
.دشاب تسویپ  تساوخرد  حرش  اب 

هحفص 41) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

5492578( یزادنا هار  بصن و  هارمه  هب  تاقلعتمو  هاگتسد   ) قیرح مالعا  هحفص 41)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

نژوردیه5492597 دیفلوس  زاگ  پویت  روتکتد  هحفص 41)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

زاگ زاگ روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 145145

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 " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  " " 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

یتعنص5492735 یاه  برد  یکینورتکلا  لفق  هحفص 21)متسیس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  " " 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

ناگرزاب5492137 کرمگزایندروم  یا  هنایار  مزاول  هحفص 63)هیهت  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5491440FAAC دنب هار  یکینورتکلا  هحفص 84)دربرب  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  1313   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناگزمره سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ، 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   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/02 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491115 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

all in one یس یپ  لنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003569000073 زاین :  هرامش 

ناگزمره ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
نیمات طسوت  رهم  اضما و  زا  سپ  تمیق  داهنشیپ  مرف  تکرش و  گربرس  رد  یداهنشیپ  یالاک  تاصخشم  .تسا  هدیدرگ  هیارا  تسویپ  رد  ینف  تاصخشم  لقادح  - 

207 یلخاد  07633341471 نفلت ..ددرگ  لاسرا  داتس  هناماس  زا  تمیق  هارمه  هب  هدننک 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  30 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یریگراب و هیارک  .تسا  رغت  لباق  دادعت  .تسا  هدیدرگ  رکذ  تمیق  داهنشیپ  گرب  رد  تخادرپ  طیارش  ددرگ  یراددوخ  هباشم  دک  ناریا  رکذ  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ مالعا  الاک  دحاو  تمیق  دشابیم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  رابنا  هیلخت  لمح و 

دک سرادم ،  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ، لک  هرادا  یمالسا ، یروهمج  یرازگربخ  بنج  رصان ، دیهش  راولب  سابعردنب ، سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7914943179 یتسپ : 

33350095-076  ، 33334381-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33350091-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

all in oneall in one یسیس   یپیپ   لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 146146
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مشق مظعا  ربمایپ  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5491354 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رازفا مرن  - یتناس رتنیرپ 8  - یتشگنا یتراک  لدم  اذغ  لیوحت  هاگتسد  ) یتساوخرد دروم  یالاک  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( هیذغت نویساموتا 

1101091615000137 زاین :  هرامش 
مشق ص   مظعا   ربمایپ  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  رتسگ  ناهج  یتراجت  مان  یا  هقلح  ینوفلس 1  شکور  اب  ییاوقم  هبعج  هیذغت  نویساموتا  عماج  رازفا  مرن  ناونع   CD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
رتسگ ناهج  هراتس  ناروانف 

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

ریوک یروانف  رصع  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ییاوقم  هبعج   TVL-K-FL لدم هکبش  یتشگنا  ناوختراک  اذغ  لیوحت  هراک  دنچ  هاگتسد  الاک :  مان 
دزی زبس 

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

دزی زبس  ریوک  یروانف  رصع  هدیدپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  ییاوقم  هبعج   PRN-80 لدم شیف  رودص  یترارح  رگپاچ  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
مشق رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

همیمض روتکاف  شیپ  هدننک -  نیمات  اب  بصنو  لاسرا  هنیزه.ناگیار  ههام  ینابیتشپ 4  تامدخ.ددرگ  ماجنا  ررقم  نامز  رد  یروف و  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ همیمض  دشاب و  یم  یمازلا  هاگتسد  گولاتاک.ددرگ 

7916613885 یتسپ :  دک  نک ،  نیریش  بآ  یور  هب  ور  مشق -  مظعا  ربمایپ  راولب  مشق -  مشق ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

35222533-076  ، 35212530-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35211253-076 :: 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

رباک5490505 اب 30  شیوداپ  سوریو  هحفص 21)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

زاس5490546 متسیس  یارجا  سنسیال  دروبشاد و   ، BPMN2 اسرب ،  زاس  متسیس  رازفا  مرن  هحفص 21)ینابیتشپ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یالاکدک5490813 ناریا  انمض  تسویپ , یتساوخرد  تاصخشم  قبط  ددع  کی  سوفوس  سنسیال 
.دشابیم هباشم  یباختنا 

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یالاکدک5490814 ناریا  انمض  تسویپ , یتساوخرد  تاصخشم  قبط  ددع  کی  سوفوس  سنسیال 
.دشابیم هباشم  یباختنا 

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

رازفا رازفا مرن   مرن -- یتناس یتناس   88 رتنیرپ   رتنیرپ -- یتشگنا یتشگنا یتراک   یتراک لدم   لدم اذغ   اذغ لیوحت   لیوحت هاگتسد   هاگتسد )) یتساوخرد یتساوخرد دروم   دروم یالاک   یالاک هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریازا   ناریازا ناونع : : ناونع
(( هیذغت هیذغت نویساموتا   نویساموتا

147147
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5491115all in one یس یپ  هحفص 116)لنپ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

ییویدار5491203 تازیهجت  هراجا  یپ 27  یا  دادعت  گم  دناب 80  هحفص 63)یانهپ  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

تسویپ5491249 تاصخشم  قبط  لاناک  لانشفورپ 28  تسکن  نوسکا  رازفا  مرن  سنسیال  هحفص 21)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتراک5491354 لدم  اذغ  لیوحت  هاگتسد  ) یتساوخرد دروم  یالاک  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا 
( هیذغت نویساموتا  رازفا  مرن  - یتناس رتنیرپ 8  - یتشگنا

هحفص 116) رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

ناراکنامیپ5492104 رازفا  مرن  هحفص 21)هیهت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تراکددع5492324  50، رویسر ، رازفا مرن  لماش  تاقلعتم  هیلک  هارمهب  ینابهگن  تشگ و  هاگتسد  دیرخ 2 
پاچ تیلباق  اب  سامت  نودب  تراک  ددع   9 یا ، هکس 

هحفص 21) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5492338(ram) یسرتسد تیریدم  هحفص 21)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یرادباسحرازفا5492439 مرن  همانرب  هعسوت  ینابیتشپ و  هحفص 21)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یتعنص5492735 یاه  برد  یکینورتکلا  لفق  هحفص 21)متسیس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   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

تاقلعتم5492002 یریوصت و  تراظن  یاه  نیبرود  هحفص 17)دیرخ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

هبعش5490561 یقرب 16 هرکرک  یاهمتسیسیارجا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 19) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

هبعش5490910 یقرب 16  هرکرک  یاهمتسیسیارجا  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 19) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

کارا یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/26تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/04/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5492273 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرادرهش رابنا  رد  لیوحت  دشابیم و  شریذپ  دروم  هاگتسد  نیا  افرص  TM-850 یمیات هاگتسد  تخاسریز  دوجو  هب  هجوتاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
کارا

1101005111000049 زاین :  هرامش 
یزکرم ناتسا  کارا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم  دنویاپ  یتراجت  مان   piofy plus لدم تراک  تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  تیلباق  اب  یراوید  ددرت  لرتنک  بایغ  روضح و  هاگتسد  الاک :  مان 
دنویاپ نیون  یاه  یروانف  یسدنهم 

هاگتسد 12 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

کارا یرادرهش  رابنا  رد  لیوحت  دشابیم و  شریذپ  دروم  هاگتسد  نیا  افرص  TM-850 یمیات هاگتسد  تخاسریز  دوجو  هب  هجوتاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3813993998 یتسپ :  دک  ود ،  زاف  یادتبا  وکپه  نابایخ  کارا  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33134751-086  ، 33136091-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33136090-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت لرتنک   :: 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

تراک5492273 تشگنارثا و  هرهچ و  صیخشت  تیلباق  اب  یراوید  ددرت  لرتنک  بایغ  روضح و  هحفص 19)هاگتسد  ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

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

یتعنص5492735 یاه  برد  یکینورتکلا  لفق  هحفص 21)متسیس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

تراک تراک وو   تشگنارثا   تشگنارثا وو   هرهچ   هرهچ صیخشت   صیخشت تیلباق   تیلباق اباب   یراوید   یراوید ددرت   ددرت لرتنک   لرتنک بایغ   بایغ وو   روضح   روضح هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 148148
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