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

( یهگآ دادعت 3  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 3  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 6  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 8

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 3  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • 14

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

140 1140 1 دادرم   دادرم   1919 هبنش   هبنش راهچ   راهچ 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   147,6هکس 10 , 000147,6 10 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   140هکس , 040 , 000140 , 040 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   2رالد 19,8002 سیئوس19,800 سیئوس کنارف   330کنارف ,500330 ,500

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 81هکس , 950 , 00081 , 950 , اداناک000 اداناک رالد   242رالد ,900242 ناتسبرع900, ناتسبرع لایر   84,08084,080لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 51هکس , 930 , 00051 , 930 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   32نورک ,50032 ,500

رایع رایع   1818 یالط   ,13,529یالط 00013,529, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   380دنوپ ,560380 نپاژ560, نپاژ نینی   دصکی   235,320235,320دصکی

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
(( 1717))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((6161 ))

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

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

زا 59 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 5  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 14

( یهگآ دادعت 6  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 12  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 20

( یهگآ دادعت 25  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 43

( یهگآ دادعت 7  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 45

( یهگآ دادعت 3  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 50

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 52

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

( 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 2  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

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

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

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

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

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

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

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

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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( یهگآ دادعت 0  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

( 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 5  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 58

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

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

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

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

ناریا تمالس  همیب  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001120000008 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 10:00عبنم تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570963 :: هرازه هرازه :: 1401/06/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زکرم 1666  یربهار  ییوگخساپ و  تامدخ  نیمأت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناریا  تمالس  همیب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

زکرم 1666 یربهار  ییوگخساپ و  تامدخ  نیمأت  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 70.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,000,000,000 نیمضت :  غلبم 

10:00 تعاس : 1401/09/05 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامزاس  - کالپ 1 ناشخرد -  نابایخ  شبن  یلامش -  کمالف  نابایخ  سدق -  کرهش  نارهت -   ، 1467863433 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناریا تمالس  همیب 

:: 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

( دامت  ) شخپوراد هیلوا  داوم  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زاهرامش کرادم : لیوحت  هصقان و  رد م  تکرش  طیارش  زا  عالطا   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یراک زور  تدم 7  هب  یهگآ  جرد  خیرات 

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571171 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسراف و نابز  هب  اهرگرورم  اه و  لماع  متسیس  یمامت  اب  راگزاس  ربراک و  تیودحم  نودب  لیابوم و  اب  شیامن  تیلباق  اب   BPMS رازفا مرن  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاعالطا  یروانف  دحاو  یارب  یسمش  خیرات 

تیحالص یاراد  یقیقح  یقوقح و  صاخشا  هیلک  زا  توعد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یلخاد  یناگرزاب  دحاو  هب  هعجارم  یرادا  تاعاس  رد  کرادم : لیوحت  هصقان و  رد م  تکرش  طیارش  زا  عالطا   :: سردآ سردآ
رفسمتا ورتم  هاگتسیا  یوربور  هردمرگ ، زادعب  جرک  نارهت -  صوصخم  هداج  رتمولیک 28 

مناخ ینف  یکنهامه  یناگرزاب ـ  یناطلس -  یاقآ   02636161316 :: نفلت نفلت
یمیظع 0263616141 سدنهم 

:: 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

یربهار یربهار وو   ییوگخساپ   ییوگخساپ تامدخ   تامدخ نیمأت   نیمأت یایا   هلحرم   هلحرم ودود   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 11

هبهب اهرگرورم   اهرگرورم وو   اهاه   لماع   لماع متسیس   متسیس یمامت   یمامت اباب   راگزاس   راگزاس وو   ربراک   ربراک تیودحم   تیودحم نودب   نودب وو   لیابوم   لیابوم اباب   شیامن   شیامن تیلباق   تیلباق اباب     BPMSBPMS رازفا   رازفا مرن   مرن دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
یسمش یسمش خیرات   خیرات وو   یسراف   یسراف نابز   نابز

22
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیکراپ5571253 یزاسدنمشوه  هژورپ  ماجنا  هحفص 12)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/26هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

aepdc.ir :: عبنم :: 1401/06/07عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570085 :: هرازه هرازه :: 1401/06/08دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لرتنک لنپ  هارمه  هب  راب  روتوم  راب  ریز  عطق  لباق  ییاوه  یزاگ  طسوتم  راشف  دنمشوه  رنویسکس  هاگتسد  دیرخ 50  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

ناهفصا قرب  یورین  دیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001442000004 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 09:00عبنم تعاس :   - 1401/06/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570787 :: هرازه هرازه :: 1401/06/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناهفصا  یرظتنم  دمحم  دیهش  هاگورین  یطاسبنا  نیبروت  دحاو  کی  لرتنک  متسیس  تخاس  یحارط و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ناهفصا  قرب  یورین  دیلوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناهفصا یرظتنم  دمحم  دیهش  هاگورین  یطاسبنا  نیبروت  دحاو  کی  لرتنک  متسیس  تخاس  یحارط و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   1,700,000,000 نیمضت :  غلبم 
16:00 تعاس : 1401/09/07 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یرادرب هرهب  تنواعم  بنج  - هاگورین نابایخ  نهآ - بوذ  نابوتا   ، 8178615651 یتسپ :  دک  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  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

لرتنک لرتنک لنپ   لنپ هارمه   هارمه هبهب   راب   راب روتوم   روتوم راب   راب ریز   ریز عطق   عطق لباق   لباق ییاوه   ییاوه یزاگ   یزاگ طسوتم   طسوتم راشف   راشف دنمشوه   دنمشوه رنویسکس   رنویسکس هاگتسد   هاگتسد   5050 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 33

هاگورین هاگورین یطاسبنا   یطاسبنا نیبروت   نیبروت دحاو   دحاو کیکی   لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تخاس   تخاس وو   یحارط   یحارط ناونع : : ناونع 44

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

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

زا 59 ھحفص 6 
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

R9/400/47 :: یهگآ یهگآ هرامش   هحفصهرامش هب  لاسرا  یهگآ  راشتنا  نیلوا  نامز   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
یفیک 1401/5/31 یبایزرا  دانسا  تفایرد  یریگراب و  یمومع 1401/5/18 - نالعا 

داصتقا یایند   :: عبنم کرادم 1401/6/16عبنم مالعتسا و  خساپ  لاسرا   - 1401/06/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571198 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

P/F:VIBRATION MONITORING SYSTEM نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 19.740.000.000 

لایر نیمضت 987.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

زاف 13)  ) مهن هاگشیالاپ  یبونج -  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع -  هداج  رتمولیک 15  ناگنک -  رهشوب -  ناتسا  راذگ : هصقانم  سردآ   :: سردآ سردآ

07731463728 - 07731463913 :: نفلت :: setadiran.ir SPGC.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

07731463351 - 07731463327 :: 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  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهبهب ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001091407000005 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/06/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570836 :: هرازه هرازه :: 1401/06/06دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس رد  (س ) ارهزلا همطاف  بلق  ناتسرامیب  تهج  قیرح  مالعا  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیلخت ،  یریگراب و  لقن ،  لمح ،  ، دیرخ هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 1401

ناهبهب  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
(س) ارهزلا همطاف  بلق  ناتسرامیب  تهج  قیرح  مالعا  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیلخت ،  یریگراب و  لقن ،  لمح ،  ، دیرخ تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 2,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   600,000,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/06/30 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

رتکد ناتسرامیب  بنج  ییابیزدیهش - نابایخ  ناهبهب - ناتسرهش  - ناتسزوخ ناتسا   ، 6361796819 یتسپ :  دک  ناهبهب ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناهبهب ینامرد  یتشادهب  تامدخو  یکشزپ  مولع  هدکشناد  تسارح  هرادا  ناهبهب - ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  یزکرم  داتس  هدازدیهش -

:: 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

P/F:VIBRATION MONITORING SYSTEMP/F:VIBRATION MONITORING SYSTEM  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 55

قیرح قیرح مالعا   مالعا یاه   یاه متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن هیلخت ،  ،  هیلخت وو   یریگراب   یریگراب لقن ،  ،  لقن لمح ،  ،  لمح ،، دیرخ دیرخ ناونع : : ناونع 66

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

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

زا 59 ھحفص 7 
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بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

ت 1 / 0086/01 :: م م / یهگآ یهگآ هرامش   یلاهرامش خروم 1401/5/15  تعاس 8  یگدامآ  مالعا   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم تعاس 19 

تلم یوار   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13   - 1401/06/01 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571148 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 8   - 1401/06/02 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نایئادف  یوک  رد  عقاو  یرادا  یاهنامتخاس  هعومجم  یزاس  نمیا  تهج  یناشن  شتآ  متسیس  ثادحا  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
زاوها  رد  تامدخ  ارجا  لحم 

هام  نآ 6  ماجنا  تدم 
لایر یلام 33.666.682.120  دروآرب 

زا ینمیا  تیحالص  دات  همانیهاوگ  نتشاد  تازیهجت و  تاسیسات و  شیارگ  هیاپ 5  لقادح  ای  بآ  شیارگ  هیاپ 5  لقادح  یاراد  نارگ  هصقانم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دانسا دیرخ  یکناب -  همان  تنامض  ای  یهگآ  لصا  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  زیراو  لایر  غلبم 1.683.334.106  نیمضت  یعامتجا -  هافر  راک و  نواعت و  لک  هرادا 

دشاب یم  یرورض  مزال و  لحارم  همه  رد  اه  تکرش  ناگدنیامن  هصقانم و  رد  تکرش  نایضاقتم  یارب  یلم  تراک  همان و  یفرعم  هئارا  لایر -  غلبم 4.046.000 

هار و یاه  حرط  نامتخاس  ود  کولب  یوربور  رد  عقاو  نایوگ  دنت  عمتجم  مالسا  نایئادف  یوک  زاوها  تاصقانم  نویسیمک  رتفد  یروضح  تروص  هب  لیوحت   :: سردآ سردآ
نامتخاس 

نامتخاس هار و  یاه  حرط  قباس  نامتخاس  ود  کولب  یوربور  رد  عقاو  نایوگ  دنت  عمتجم  مالسا  نایئادف  یوک  زاوها  تکرش  تاصقانم  نویسیمک  یکیزیف  تروص  هب 

:: نفلت :: setadiran.ir iets.mporg.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

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

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  یفیک  یبایزرا  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

اضاقت 9940043 هرامش   R9/400/48 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناسارخ  :: عبنم :: 1401/06/16عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571181 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 P/F:FARLY WARNING SMOKE DETECTOR XTRALIS یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 50/000/000/000 

لایر  2.500.000.000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپدک 753917057 مهن  هاگشیالاپ  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع  هداج  رتمولیک 15  ناگنک  رهشوب   :: سردآ سردآ

07731463913 :: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

07731463327 :: 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  66   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یرادا یرادا یاهنامتخاس   یاهنامتخاس هعومجم   هعومجم یزاس   یزاس نمیا   نمیا تهج   تهج یناشن   یناشن شتآ   شتآ متسیس   متسیس ثادحا   ثادحا هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 77

FARLY WARNING SMOKE DETECTOR XTRALISFARLY WARNING SMOKE DETECTOR XTRALIS ناونع : : ناونع 88

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

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

زا 59 ھحفص 8 
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یزکرم هقطنم  تیریدم  ناریا  تارباخم  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

دیدمت ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

سای رطع   :: عبنم خرومعبنم تعاس 12  ات  دیدمت   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569749 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تروپ دادعت 293.100  هب  هیحان 1 و 2  کارا  ناتسرهش  ییاوه  لباک و  هکبش  یرادهگن  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

اهدادرارق دحاو   32261003 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یمالسا  یروهمج  یامیس  ادص و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

FIRST ANNOUMCEMENT- renewal :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

35/03-1401/108 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: WEDNSDAY 10 AUG 2022 1401/5/19 9:00A.M untilهرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
sunday 14 aug 2022 1401/5/23 by 1:00p.m

Tehran Times :: عبنم :: 9:00a.m on wednesday 14 sep 2022 1401/6/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571000 :: هرازه هرازه :: wednesda 14 sep 2022 1401/6/23 at 10:00a.mدکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

leasing 4mhz bandwidth capacity on AM7 satellite for 3 years in accordance with the rechnical specification and یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
other terms and conditions mentioned in the tender documents

submission of payment receipt for the amount of 1.000.000 rials :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
the amount of deposit for participating in tender is USD 12/000 fixed or its equivalent in rials 3/630/000/000

hotel esteghlal st vali-assr ave tehran.iran :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.iriboffice.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

ییاوه ییاوه وو   لباک   لباک هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 99

leas ing 4mhz bandwidth capacity on AM7 satellite  for 3 years  in accordancewith the rechnicalleas ing 4mhz bandwidth capacity on AM7 satellite  for 3 years  in accordancewith the rechnical ناونع : : ناونع
specificationspecification

1010
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ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی  یفیک  یبایزرا  اب  نمازمه  ناوخارف  یهگا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/7 :: یهگآ یهگآ هرامش   - هرامش خروم 1401/05/23 هبنشکی  زور  تعاس 18   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/5/30 هبنشکی  یزور  حبص  تعاس 10  خساپ  شسرپ و  هسلج 

راکتبا  :: عبنم خرومعبنم هبنشکی  زور  تعاس 18   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571161 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنشود  زور  حبص  تعاس 10   - 1401/06/07 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا لدابت  یلم  زکرم  تخاسریز  هعسوت  تازیهجت  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

قاتا 211 مود  هقبط  ناریا  تاعالطا  یروانف  نامزاس  هرامش 21  یدورو  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  نابایخ  سردآ   :: سردآ سردآ

 - 85193768-88969737  - ینف ناراکممه   88112474-88113290 :: نفلت نفلت
02141934

www.setadiran.ir :: 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

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

راذگ هیامرس  ییاسانش  یمومع  ناوخارف  یهگآ   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

monagesat.tabriz.ir :: عبنم تعاسعبنم یرادا  تقو  نایاپ  کرادم ،  لاسرا   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
هخروم هبنش  زور  13:30

5571192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیربت رهش  یرون  ربیف  یطابترا  لنوت  ثادحا  یتکراشم  هژورپ  یزاس  یراجت  یرادرب و  هرهب  ارجا و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

تسا  راتخم  هدیسر  یاهداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  یرادرهش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  رکذلا  قوف  خیرات  زا  دعب  هدیسر  تاداهنشیپ  هب 

هقطنم یرادرهش  هب  هدیسرن  رانکیاچ )  ) ییابطابط همالع  راولب  زیربت –  رد  عقاو  زیربت  یرادرهش  یمدرم  یاه  تکراشم  یراذگ و  هیامرس  نامزاس  هب  لیوحت :  :: سردآ سردآ
زیربت یابص  غاب  کی – 

روما هرادا   04135535077 رتشیب :  تاعالطا  بسک  :: 35245411-041  ـ نفلت نفلت
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  نامزاس  نایرتشم 

investment.tabriz.ir :: تیاسبو تیاسبو

041 - 35234006 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاعالطا تاعالطا لدابت   لدابت یلم   یلم زکرم   زکرم تخاسریز   تخاسریز هعسوت   هعسوت تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 111 1

رهش رهش یرون   یرون ربیف   ربیف یطابترا   یطابترا لنوت   لنوت ثادحا   ثادحا یتکراشم   یتکراشم هژورپ   هژورپ یزاس   یزاس یراجت   یراجت وو   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   ارجا   ارجا ناونع : : ناونع 1212

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

لوا تبون  ناوخارف  دیدجت   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

35/03-1401/108 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  راهچ  زور  حبص  تعاس 09:00  زا   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم هبنشکی  زور  تعاس 13:00  ات  رثکادح   1401/5/19

مج ماج   :: عبنم خرومعبنم هبنشراهچ  زور  تعاس 09:00  ات   - 1401/06/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571249 :: هرازه هرازه خرومدکدک   هبنش  راهچ  زور  حبص  تعاس 10:00  سار   - 1401/06/27 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس هس  تدم  یارب   AM7 هراوهام یور  زترهاگم  نازیم 4  هب  یا  هراوهام  یاضف  هراجا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

 - لایر هدرپس 3.630.000.000  غلبم  یهگآ -  رد  جردنم  باسح  هرامش  هب  لایر  غلبم 1.000.000  زیراو  دانسا  تفایرد  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دیرخ تیریدم  مراهچ -  هقبط  مج  ماج  یرادا  نامتخاس  لالقتسا -  نابایخ  یو -  کراپ  هارراهچ  هب  هدیسرن  رصع -  یلو  نابایخ  نارهت -  : دانسا تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
الاک روما  لک  هرادا  یجراخ - 

22167053 :: 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

اب5571171 راگزاس  ربراک و  تیودحم  نودب  لیابوم و  اب  شیامن  تیلباق  اب   BPMS رازفا مرن  دیرخ 
یسمش خیرات  یسراف و  نابز  هب  اهرگرورم  اه و  لماع  متسیس  یمامت 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

AM7AM7  هراوهام هراوهام یور   یور زترهاگم   زترهاگم   44 نازیم   نازیم هبهب   یایا   هراوهام   هراوهام یاضف   یاضف هراجا   هراجا ناونع : : ناونع 1313

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 هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یدازآ دهم   :: عبنم خرومعبنم تعاس 13/30  یرادا  تقو  نایاپ   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571127 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش نویزیولت  هاگتسد  دروباراتسا و 2  ولبات  ددع   6 یتاغیلبت ، دروبلیب  ددع  دادعت 12  یزاس  یراجت  یرادرب و  هرهب  بصن ، راذگ  هیامرس  ییاسانش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هرهب بصن ، هب  طوبرم  نیمز  دراد  رظن  رد  رادیاپ  یاهدمآرد  داجیا  صوصخ  رد  یقوقح  یقیقح و  صاخشا  قیرط  زا  یراذگ  هیامرس  یاه  هویش  هعسوت  روظنم  هب 
قیرط زا  نارادساپ  هارگرزب  یلامش  علض  ریسم  رد  ار  یرهش  نویزیولت  هاگتسد  دروباراتسا و 2  ولبات  ددع   6 یتاغیلبت ، دروبلیب  ددع  دادعت 12  یزاس  یراجت  یرادرب و 

.دیامن راذگاو  لاس  تدم 5  هب  لحم  هراجا  تروصب  طیارش  دجاو  یقوقح  ای  یقیقح و  دارفا  هب  موسرم  یاهشور  اب  یمومع و  ناوخارف 

.تسا راتخم  هدیسر  یاهداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  نامزاس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  رکذلا  قوف  خیرات  زا  دعب  هدیسر  تاداهنشیپ  هب 

یلع نب  نع  نارمع  هعسوت و  نامزاس   - زیربت نیباک  هلت  یدورو  نارادساپ -  نابوتا  رد  عقاو  ىلع  نب  نوع  نارمع  هعسوت و  نامزاس  هب  ناوخارف  لاسرا :  :: سردآ سردآ

04132373060 :: نفلت :: www.eynali.tabriz.irنفلت تیاسبو تیاسبو

04132373061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

22 وو   دروباراتسا   دروباراتسا ولبات   ولبات ددع   ددع   66 یتاغیلبت ، ، یتاغیلبت دروبلیب   دروبلیب ددع   ددع   1212 دادعت   دادعت یزاس   یزاس یراجت   یراجت وو   یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب بصن ، ، بصن راذگ   راذگ هیامرس   هیامرس ییاسانش   ییاسانش ناونع : : ناونع
یرهش یرهش نویزیولت   نویزیولت هاگتسد   هاگتسد

1414
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ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005674000085 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570713 :: هرازه هرازه :: 1401/06/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401  کی  هرامش  هقطنم 1  رباعم  یراذگ  لودج  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

رباعم یراذگ  لودج  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   3,250,972,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/09/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نفلن 03441325077 اهدادرارق  روما  یزکرم  یرادرهش  بالقنا  نادیم   ، 7817819379 یتسپ :  دک  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  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

ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001005674000084 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/05/27 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570906 :: هرازه هرازه :: 1401/06/07دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاس 1401  کی  هرامش  هقطنم 2  رباعم  یراذگ  لودج  یارجا  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک  ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یراذگ لودج  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   2,213,114,000 نیمضت :  غلبم 

14:00 تعاس : 1401/09/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نفلت 03441325077 اهدادرارق  روما  یزکرم  یرادرهش  بالقنا  نادیم   ، 7817819379 یتسپ :  دک  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  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

رباعم رباعم یراذگ   یراذگ لودج   لودج یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1515

رباعم رباعم یراذگ   یراذگ لودج   لودج یارجا   یارجا وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1616

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 " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

ناهفصا یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

ناراکنامیپ یبایزرا  ییاسانش و  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   زورهرامش ات  خروم 1401/05/22  هبنش  زور  زا   - 1401/06/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
خروم 1401/6/3 هبنشجنپ 

تعنص ناهج   :: عبنم هبنشکیعبنم خروم 1401/6/5 و  هبنش  یاهزور   - 1401/06/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
رهظ تعاس 12  ات  رثکادح  خروم 1401/6/6 

5571253 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن راذگاو  هنیمز  نیا  رد  صصختم  دنمناوت و  ناراکنامیپ  هبار  گنیکراپ  یزاسدنمشوه  هژورپ  ماجنا  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

دجاو نایضاقتم  یبایزرا  زا  سپ  ناهفصا  یرادرهش  کیفارت  لقنو و  لمح  تنواعم  هتفای و  راشتنا  ناراکنامیپ  یبایزرا  روظنم  هب  یهگآ  نیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دروآ دهاوخ  لمع  هب  توعد  نانآ  زا  هصقانم  رد  تکرش  داهنشیپ و  هئارا  تهج  تیحالص ،

تفه هقطنم  یرادرهش  لباقم  نارمچ ، لپ  هواک ، نابایخ  ناهفصا ، : سردآ هب  کیفارت ، لقنو و  لمح  تنواعم  هزوح  تسارح  هناخریبد   :: سردآ سردآ

یلخاد 134  031134593737 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گنیکراپ5571253 یزاسدنمشوه  هژورپ  ماجنا  هحفص 12)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

گنیکراپ گنیکراپ یزاسدنمشوه   یزاسدنمشوه هژورپ   هژورپ ماجنا   ماجنا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1717

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
( ابتاس )

نارهت ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570156 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دنراد رارق  نکنوز  ددع  دادعت 1200  رد  هک  یلام  دانسا  گرب ) رازه  دصناپ   ) گرب دودح 500,000  زا  ملیفورکیم  هیهت  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001020000043 زاین :  هرامش 

( ابتاس  ) قرب یژرنا  یرو  هرهب  ریذپدیدجت و  یاه  یژرنا  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یگتسشنزاب همیب و  هوجو  نیمات  یاهتیلاعف  زجب  یلام ، تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

گرب 500000 دادعت : 
1401/05/26 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنراد رارق  نکنوز  ددع  دادعت 1200  رد  هک  یلام  دانسا  گرب ) رازه  دصناپ   ) گرب دودح 500,000  زا  ملیفورکیم  هیهت  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  تنواعم ،  نامتخاس  - ورین هاگشهوژپ  ماما - راگدای  هارگرزب  بنج  - نامداد راولب  یاهتنا  سدق - کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1468611387

22092952-021  ، 88084771-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88362157-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یقرش ناجیابرذآ  قرب  یورین  عیزوت   :: 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 13 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/30 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570349 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

bitdefender هربراک سوریو 1000  یتنآ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005090000134 زاین :  هرامش 

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون   Bit Defender Gravity Zone Advanced Business Security سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

نارود نازادرپ  هداد 
ددع 1 دادعت : 

1401/06/09 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دش دهاوخ  دقعنم  دادرارق  مالعتسا  هدنرب  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5156938888 یتسپ :  دک  راکلگ ،  نابایخ  رایرهشداتساراولب - زیربت - زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33283514-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33283539-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلام یلام دانسا   دانسا گرب ) ) گرب رازه   رازه دصناپ   دصناپ  ) ) گرب گرب   500 , 000500 , 000 دودح   دودح زازا   ملیفورکیم   ملیفورکیم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1818

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1919

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب و  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 09 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570412 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رب یکشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ترازو  یکشزپ  تازیهجت  تیریدم  هناماس  یزاس  هدایپ  یحارط و  هرواشم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تامدخ  حرش  ساسا 

1101000001000104 زاین :  هرامش 
یکشزپ شزوما  نامرد و  تشادهب   ترازو  هدننک :  رازگرب 

رازفا مرن  دیرخ  سیورس :  مان 
هخسن 1 دادعت : 

1401/05/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

حرش ساسا  رب  تشادهب  ترازو  یکشزپ  تازیهجت  تیریدم  هناماس  یزاس  هدایپ  یحارط و  تهج  هرواشم  تامدخ  دیرخ  دشابیم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسویپ تامدخ 

 : یتسپ دک  شزومآ ،  نامرد و  ، تشادهب ترازو  یزکرم  داتس  ، ناشفارز کمالف و  نیب  ، ناریا یامیس  نابایخ  ، سدق کرهش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1467664961

81452181-021  ، 88363560-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88363972-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکشزپ یکشزپ تازیهجت   تازیهجت تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ وو   یحارط   یحارط هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2020

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570559 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ربراک  CRM ) / 5 نایرتشم (  تیریدم  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094209000111 زاین :  هرامش 

دهاش هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  هداد  دنمشوه  شزادرپ  یاهراکهار  هدنزاس  عجرم  یدنب  هتسب  دقاف   CRM نایرتشم اب  طابترا  تیریدم  بو  تحت  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

هداد دنمشوه  شزادرپ  یاهراکهار 
هتسب 1 دادعت : 

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

.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه  ددرگ -  لاسرا  یمسر  روتکاف  شیپ  مالس -  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3319118651 یتسپ :  دک  دهاش ،  هاگشناد  ینیمخ - ماما  مرح  یوربور  سراف -  جیلخ  هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

51215105-021  ، 51213550-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

51213546-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

26185073 هرامش :   :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 13:30  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم خرومعبنم تعاس 13:30  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571085 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 9   - 1401/05/30 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

تاعالطا تینما  تیریدم  متسیس  ییاهن  یزیمم  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

رب تراظن  هرواشم و  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هبتر 7  لقادح  تاعالطا  - لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  کیتامروفنا - ناراکنامیپ -  هبتر 7  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاطابترا تاعالطا و  یروانف  یکیتامروفنا ، یاهحرط  یارجا 

تیاس دانسا : تفایرد  لحم   :: سردآ سردآ
 : نفلت  05131296633 ینف : سانشراک  نفلت  دهشم  یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  ملعم 1 ، شبن  ملعم ، راولب  دهشم ، هدننک :  رازگرب  سردآ 

05131296708

:: نفلت :: Vendor.mashhad.ir ets.mashhad.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

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

ربراک ربراک   CRM )  / 5CRM )  / 5 نایرتشم (  (  نایرتشم تیریدم   تیریدم هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 2 12 1

تاعالطا تاعالطا تینما   تینما تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس ییاهن   ییاهن یزیمم   یزیمم تامدخ   تامدخ ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2   :: 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 09 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/31 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569959 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سنارت یور  گنیروتینام  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092678000014 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

رهش ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هبنشود 1401/05/31 زور  تعاس 9  ات  هناخرتفد  زاءاضما  یهاوگ  تکرش و  یتبث  کرادم  یمامت  هارمه  هب  هدش  ءاضما  رهم و  دانسا  تاحفص  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ یراذگراب  هناماس  رد 

8586511111 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 2  - دابآ فجن  ناهفصا  هداج  رتمولیک 17  رهش ،  ینیمخ  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34042476-031  ، 36254131-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36268680-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  ناتسا  دهشم  ناتسرهش  یتسیزهب  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 08 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570370 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه تاسیسات  تاودا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000047000185 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ناملآ هدنزاس  روشک   JUMO یتراجت مان  قرب  ولبات  دربراک  لدم 601530  یتعنص  تاتسومرت  الاک :  مان 

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

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

زارت لته  روپیلع -  دیهش  هچوک  تدحو 13 - تدحو -  نابایخ  لیوحت  لحم  ینیرحب -  بانج   09153859421 تسویپ -  تاصخشمو  دادعت  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتسیزهب

9144699575 یتسپ :  دک  تجهب 8 و 10 ،  لصاف  دح  - تجهب ...ا  تیآ  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32232963-051  ، 32230991-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32230990-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سنارت سنارت یور   یور گنیروتینام   گنیروتینام بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 2323

دنمشوه دنمشوه تاسیسات   تاسیسات تاودا   تاودا ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ناتسا  ناجیهال  قرب  عیزوت  روما   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570498 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تامدخ 195 تساوخرد  لاس 1401  یط  ناجیهال  قرب  عیزوت  تیریدم  هزوح  یداع  یریگ  هزادنا  مزاول  ضیوعت  حالصا و  تایلمع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093751000028 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  ناجیهال  قرب  عیزوت  روما  هدننک :  رازگرب 
قرب عیزوت  لاقتنا و  دیلوت ، سیورس :  مان 

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

ناجیهال رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تامدخ 195 تساوخرد  لاس 1401  یط  ناجیهال  قرب  عیزوت  تیریدم  هزوح  یداع  یریگ  هزادنا  مزاول  ضیوعت  حالصا و  تایلمع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4188867749 یتسپ :  دک  ناجیهال ،  ناتسرهش  قرب  عیزوت  ناجیهال -  ناجیهال ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42338312-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42338312-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 15 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیارفسا یتعنص  عمتجم  دوجوم  رلیوب  یتناراگ ) شزومآ و  ارجا ،  مزاول ،  هیهت  ) نویساموتا یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001469000494 زاین :  هرامش 

نیارفسا یتعنص  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یصصخت یحارط  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نیارفسا رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هیباوج  همیمض  لیمکت و  زین  ار  تسویپ  لیاف  افطل !  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

37217267-058  ، 37217270-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37217294-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

قرب قرب عیزوت   عیزوت تیریدم   تیریدم هزوح   هزوح یداع   یداع یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا مزاول   مزاول ضیوعت   ضیوعت وو   حالصا   حالصا تایلمع   تایلمع ناونع : : ناونع 2525

رلیوب رلیوب یتناراگ ) ) یتناراگ وو   شزومآ   شزومآ ارجا ،  ،  ارجا مزاول ،  ،  مزاول هیهت   هیهت )) نویساموتا نویساموتا یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 2626

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570954 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  حرش  اب  قباطم  ( P/F CONTRONIC PLC MODEL 500 & 500-N (POWER SUPPLY CARD تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105001318 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ریذپ همانرب  یقطنم  رگلرتنک  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/18 زاین :  خیرات 

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دنشاب یم  داهنشیپ  هئارا ی  هب  زاجم   EP تفن یتاکرادت  هناماس   AVL رد جردنم  یلخاد  هدننک  دیلوت  یاه  تکرش  ًافرص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  هدنهد  داهنشیپ  تکرش  گربرس  رد  یلام  / ینف داهنشیپ  هئارا 

سامت 02161630368 هرامش 

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

30368-616  ، 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

دزی قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: YPGMC-16-1400-885-خ یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5571076 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلخاد یاه  تکرش  تخاس  دیاب  امتح   SENSOR ULTRAVIOLET MFR. NO. : LG1093AA24 GE NO. : 261A1812P012 روتینام میلف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایاپ عورش 18-05-1401 - لرتنک - قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ  .تسین - دات  لسوتف )   ) یا هحفص  عون  دشاب .  یپمال  عون  زا  امتح  روسنس  یناریا  دنرب  دشاب . 

31-05-1401

:: 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  1212   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

(( P/F CONTRONIC PLC MODEL 500  & 500 -N (POWER SUPPLY CARDP/F CONTRONIC PLC MODEL 500  & 500 -N (POWER SUPPLY CARD ناونع : : ناونع 2727

SENSOR ULTRAVIOLET MFRSENSOR ULTRAVIOLET MFR ناونع : : ناونع 2828
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راداهب دانسا  ذغاک  دیلوت  هناخراک   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نآ هب  طوبرم  هیاپ  روتکتد و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201009030000291 زاین :  هرامش 

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

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

یرس  1 دادعت : 
1401/06/15 زاین :  خیرات 

لمآ رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

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

.دوش هظحالم  اه  همیمض 

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

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

43132566-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: YPGMC-90-1401-208-خ یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/24هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5569682 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع  30  : دادعت  xp95 55000-852 لدم :   apollo: دنرب  S1 قیرح ءافطا  مالعا و  متسیس   sounder control unit تراک نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نآنآ هبهب   طوبرم   طوبرم هیاپ   هیاپ وو   روتکتد   روتکتد ناونع : : ناونع 2929

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا وو   مالعا   مالعا متسیس   متسیس   sounder control unitsounder control unit تراک   تراک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3030
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دزی قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: YPGMC-89-1401-207-خ یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/31هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5569686 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دع دادعت 20   xp95 55000-847 لدم :   apollo دنرب :  S1 دلوم قیرح  ءافطا  متسیس  یارب   I/O تراک نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دزی قرب  دیلوت  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: YPGMC-75-1401-576-خ یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/05/20هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5569691 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

GE: ربمان تراپ   Fenwal: 17343-113-950 F ربمان تراپ   F9 یاه دلوم  گنیتیافریاف  متسیس  یترارح  روتکتد  گنیتیافریاف  روسنس  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددع دادعت 5   Fenwal دنرب :   287A1321P002

:: 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 متسیس   متسیس یارب   یارب   I /OI /O تراک   تراک نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3131

تراپ تراپ   Fenwal: 17343- 1 13-950  FFenwal: 17343- 1 13-950  F ربمان   ربمان تراپ   تراپ   F9F9  یاه یاه دلوم   دلوم گنیتیافریاف   گنیتیافریاف متسیس   متسیس یترارح   یترارح روتکتد   روتکتد گنیتیافریاف   گنیتیافریاف روسنس   روسنس نیمات   نیمات ناونع : : ناونع
ددع ددع   55 دادعت   دادعت   FenwalFenwal دنرب :  :  دنرب   GE: 287A132 1P002GE: 287A132 1P002 ربمان   ربمان

3232

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

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

زا 59 ھحفص 22 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/vpmmr4ysm8kvr?user=37505&ntc=5569686
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5569686?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wf7jgl7bg7gj2?user=37505&ntc=5569691
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5569691?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


نارهت هبعش 5  یعامتجا  نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/29 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح مالعا  سیورس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091440000008 زاین :  هرامش 

نارهت جنپ  هبعش  یعامتجا  نیمات  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

201 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1771616753 یتسپ :  دک  کالپ 327 ،  ربخم    هاگتسیا  زا  دعب  نارواخ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33685611-021  ، 33685601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33033025-021 :: 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

تسیز طیحم  تظافح  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569847 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناویات تخاس   EB500E لدم قیرح  یافطا  یتشپ  ینیزنب  هدنمد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003504000089 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
دابعلا حتف  یناگرزاب  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک   GREEN LAND هدنزاس عجرم   BV162 لدم ینیزنب  قیرح  افطا  هدنمد  الاک :  مان 

هاگتسد 115 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناویات تخاس   EB500E لدم قیرح  یافطا  یتشپ  ینیزنب  هدنمد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  یاه  هنیزه  هیلک 

( ددرگ داهنشیپ  تمیق  رظن  دروم  لدم  طقف   ) دشابیم دقن  تروص  هب  دات  زا  دعب  تخادرپ 

7591653697 یتسپ :  دک  تسیز ،  طیحم  تظافح  نامزاس  - تارادا عمتجم  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33380270-074  ، 33334442-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334383-074 :: 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 سیورس   سیورس ناونع : : ناونع 3333

قیرح قیرح یافطا   یافطا یتشپ   یتشپ ینیزنب   ینیزنب هدنمد   هدنمد ناونع : : ناونع 3434
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تسیز طیحم  تظافح  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569877 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یا هرک  ادنویه  قیرح  یافطا  یتشپ  ینیزنب  هدنمد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003504000088 زاین :  هرامش 

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

هاگتسد 115 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

HVB5200 لدم یا  هرک  ادنویه  قیرح  یافطا  یتشپ  ینیزنب  هدنمد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لمح  یاه  هنیزه  هیلک 

( ددرگ داهنشیپ  تمیق  رظن  دروم  لدم  طقف   ) دشابیم دقن  تروص  هب  دات  زا  دعب  تخادرپ 

7591653697 یتسپ :  دک  تسیز ،  طیحم  تظافح  نامزاس  - تارادا عمتجم  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33380270-074  ، 33334442-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33334383-074 :: 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 یتشپ   یتشپ ینیزنب   ینیزنب هدنمد   هدنمد ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  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   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569884 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادنا هارو  بصناب  یلخاد  هظفاحاب  یتراک  میس  نک  نفلت  ریگ ) دزد   ) تقرس نالعا  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001607000031 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  ناناوجون  ناکدوک و  یرکف  شرورپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هناماسرد تسویپ  نتم  قباطم  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
یرس  9 دادعت : 

1401/05/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هناماسرد تسویپ  نتم  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1415613144 یتسپ :  دک  ناناوجونو ،  ناکدوک  یرکف  شرورپ  نوناک  باجح  نابایخ  یمطاف  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77602557-021  ، 88971342-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88971388-021 :: 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

یزادنا یزادنا هارو   هارو بصناب   بصناب یلخاد   یلخاد هظفاحاب   هظفاحاب یتراک   یتراک میس   میس نکنک   نفلت   نفلت ریگ ) ) ریگ دزد   دزد  ) ) تقرس تقرس نالعا   نالعا متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3636

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570404 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس  یناشن و  شتآ  نامزاس  لمعلا  روتسد  یارجا  هژورپ  رب  تراظن  یحارط و  رواشم  تامدخ  ذخا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اهدرادناتسا طباوض و  قباطم  رهمگرزب  نامتخاس 

1101001031000147 زاین :  هرامش 
نواعت هعسوت  کناب  هدننک :  رازگرب 

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

1401/06/01 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تمیق و داهنشیپ  هئارا  هب  تبسن  اب 61032275و2283، سامت  تسویپ و  تادنتسم  تامازلا و  قیقد  هعلاطم  نمض  تسیابیم  ناگدننک  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  کناب  هدهع  هب  هدنرب  مالعا  ناگدننک و  تکرش  ینف  یسررب  .دنیامن  مادقا  هناماس  رد  مزال  تادنتسم  کرادم و  یرازگراب 

1416931194 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  نامتخاس  رفظم  ناردارب  نابایخ  شبن  رهمگرزب  نابایخ  رصعیلو  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61032999-021  ، 61032244-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

61032186-021 :: 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 یاه   یاه متسیس   متسیس وو   یناشن   یناشن شتآ   شتآ نامزاس   نامزاس لمعلا   لمعلا روتسد   روتسد یارجا   یارجا هژورپ   هژورپ ربرب   تراظن   تراظن وو   یحارط   یحارط رواشم   رواشم تامدخ   تامدخ ذخا   ذخا ناونع : : ناونع
اهدرادناتسا اهدرادناتسا وو   طباوض   طباوض قباطم   قباطم رهمگرزب   رهمگرزب نامتخاس   نامتخاس

3737
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راهباچ نام  رد  تشادهب و  هکبش   :: 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   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570501 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یناشنشتا لوسپک  بسا -  کی  بآ  پمپ  - نکمرگبآ  - رکنات تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092835000020 زاین :  هرامش 

راهباچ نام  رد  تشادهب و  هکبش  هدننک :  رازگرب 
هکرب زمره  رمیلپ  هدننک  هضرع  عجرم   B.T.C یتراجت مان   Lit 5000 ینلیتا یلپ  نزخم  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

ناتسزوخ بآ  نزا  هدننک  هضرع  عجرم  نژورتکلا  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  نژورتکلا  یتراجت  مان   KPM50 لدم  W 370 ناوت یگناخ  بآ  پمپ  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
راک نومزآ  هدنزاس  عجرم   EW 50 لدم یراوید  یقرب  نکمرگبآ  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/05/27 زاین :  خیرات 

سراپ تیفیک  رایعم  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 6 لوسپک یناشن  شتآ   CO2 یواح هدننک  شوماخ  الاک :  مان 
لوسپک 7 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نکمرگبآ - هکربزمره نزخم  دشابیم ..) خساپ  نآ  لاطبا  دروم  ره  یراذگ  تمیق  مدع  ) هدش باختنا  یاه  دک  ساسا  رب  مالقا  مامت  یراذگ  تمیق   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - ههام ود  تخادرپ  یناشن -  شتا  لوسپک  بسا و  کی  نژورتکلا  بآ  پمپ  نومزآ و 

 : یتسپ دک  راهباچ ،  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش  - رگراک شبن  هر _ ) ) ینیمخ ماما  راولب  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9971855455

35338004-054  ، 35332410-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35338005-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یناشنشتا یناشنشتا لوسپک   لوسپک بسا -  -  بسا کیکی   بآبآ   پمپ   پمپ -- نکمرگبآ نکمرگبآ  - - رکنات رکنات ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

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

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52452643 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/05/23هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/05/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570875 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدنهدرادشه یاهمتسیس  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
3 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدنهدرادشه هدنهدرادشه یاهمتسیس   یاهمتسیس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادهاز یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571261 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلک تمیق  صخشم و  تسویپ  تسیل  رد  مالقا  دادعت  ساسارب  یراذگ  تمیق  .دشاب  یم  ملق  تسویپ 10  تسیل  ساسارب  مزاول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ مالعا 

1101050194000074 زاین :  هرامش 
نادهاز یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  راک  بسک و  ینابیتشپ  تامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ملق 10 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنرب اب  ددرگ  مالعا  یلک  تمیق  صخشم و  تسویپ  تسیل  رد  مالقا  دادعت  ساسارب  یراذگ  تمیق  دشاب  یم  ملق  تسویپ 10  ساسارب  مزاول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نادهاز یعامتجا  نیمات  ناتسرامیب  راک  لیوحت  ماجنا و  لحم  ددرگیم و  دقعنم  دادرارق  مالعتسا 

 : یتسپ دک  یعامتجا ،  نیمات  ناتسرامیب  راولب _  یاهتنا  راتسرپ _  هکلف  یرون _  دیهش  راولب  نادهاز _  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9816983999

33481538-054  ، 33481337-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33481337-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  2525   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

کیتاموتا کیتاموتا قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس مزاول   مزاول ناونع : : ناونع 4040
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ناودام یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569635 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

LC-FC دروکچپددع 4  + لنپ چپود   + SDH-16E1-4ETH یرونربیف لانیمرت  نیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050065000001 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  ناودام  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
lLC-FC دروکچپددع 4  + لنپ چپود   + SDH-16E1-4ETH یرونربیف لانیمرت  نیال  - 

یتارباخم یطابترا و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/05/23 زاین :  خیرات 
دمحا ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7591196793 یتسپ :  دک  ناودام ،  یرادرهش   . تخس یس  هداج  جوسای -  دمحا ،  ریوب  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33235741-074  ، 33312221-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33312565-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  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   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569641 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09166159103 ولناخانیم :  یاقآ  ینف  سانشراک  تسویپ  لیاف  قباطم   PCM تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001105001311 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یروانف دربراک  شرتسگ  هدننک  هضرع  عجرم  تنویرآ  یتراجت  مان   AR-FS8P1 لدم تروپ  یرون 8  ربیف  هب  نفلت  رسکلپ  یتلام  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشابیم  تسویپ  لیاف  رد  جردنم  طیارش  قبط  دیرخ  دشابیم .  روتکاف  لاسرا  الاک و  لیوحت  زا  سپ  یراک  زور  باسح 30  هیوست   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دشاب تفن  ترازو   ( AVL دیئات (  دروم  تسیل  رد  تسیابیم  هدننک  نیمات 

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

32177206-061  ، 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

SDH- 16E1-4ETHSDH- 16E1-4ETH  یرونربیف یرونربیف لانیمرت   لانیمرت نیال   نیال ناونع : : ناونع 4141

تروپ تروپ   88 یرون   یرون ربیف   ربیف هبهب   نفلت   نفلت رسکلپ   رسکلپ یتلام   یتلام ناونع : : ناونع 4242

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

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1012-PHD-16034-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5569703 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ 23-05-1401 عورش 19-05-1401 - هکبش - تازیهجت  رتویپماک و  هورگ  تساوخرد - اب  قباطم  هکبش  تاعطق  نیمات  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

ناریا یزکرم  نهآ  گنس  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ات 1401/5/22هرامش زا 1401/5/18   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

bpms.icioc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569718 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تازیهجت  فیدر   19 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

ینیما دیعس   03531454466 :: 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

هکبش هکبش تاعطق   تاعطق نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4343

هکبش هکبش تازیهجت   تازیهجت فیدر   فیدر   1919 ناونع : : ناونع 4444
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یعامتجا نیمات  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569811 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قبط  لوژام  FORTIGATE-1000D و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005797000086 زاین :  هرامش 

یعامتجا نیمأت  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   Cisco یتراجت مان  ( X2 SFP+ (X2 to SFP+ Converter لدم  CVR-X2-SFP10G عون  SFP لوژام الاک :  مان 

داسرف رتسگ  طابترا  رواشم  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم 
ددع 8 دادعت : 

1401/05/25 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 : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

هکبش ناهام  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   FORTINET هدنزاس عجرم   FORTIGATE-1000D یتراجت مان   FG-1000D لدم هنایار  هکبش  لاوریاف  الاک :  مان 
بونج

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دات هب  دیاب  سانجا  هنومن.دشاب  ربتعم  یتناراگ  یاراد  لانیجروا و  سانجا.دشاب  تسویپ  لیاف  قبط  ینف  تاصخشم.دشابیم  هباشم  دکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یزاجح 09103011321 .دسر نامزاس  ینف  سانشراک 

1457965595 یتسپ :  دک  یعامتجا ،  نیمات  نامزاس  کالپ 345  راک  ترازو  بنج  یدازآ  تابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

64503403-021  ، 64503412-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66924833-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لوژام لوژام وو     FORTIGATE- 1000DFORTIGATE- 1000D ناونع : : ناونع 4545
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ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569901 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نادمیر هکبش  یطابترا  تازیهجتدیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000242 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هدننک هضرع  عجرم  ینوتل  هدنزاس  روشک   MIKROTIK یتراجت مان   NET METAL 5 لدم  GHz 5/8 سناکرف سلریاو  یتارباخم  لاقتنا  متسیس  ویدار  الاک :  مان 

نیدار جوم  ناروآون 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلنیز یاقا   05431166259 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سراف جیلخ  یژرنا  رجف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرمود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

mt31-0020780 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

fepg.ir :: عبنم ینف 1401/04/23عبنم داهنشیپ  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569915 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

EP-824DX-B SURECOM SWITCH یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیقد رازبا  یریگ  هزادنا  لیاسو  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

نادمیر نادمیر هکبش   هکبش یطابترا   یطابترا تازیهجتدیرخ   تازیهجتدیرخ ناونع : : ناونع 4646

EP-824DX-B SURECOM SWITCHEP-824DX-B SURECOM SWITCH ناونع : : ناونع 4747

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

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569928 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ییوئدار هکبشو  میسیب  یاههاگتسد  ریمعتو  ینابیتشپو  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000243 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

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

05431166259 یلنیز یاقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییوئدار ییوئدار هکبشو   هکبشو میسیب   میسیب یاههاگتسد   یاههاگتسد ریمعتو   ریمعتو ینابیتشپو   ینابیتشپو یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 4848

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 12 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570029 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هوحن دیایم  دوجوب  زاورپ  لوط  رد  هک  یتالاکشا  ندومن  فرطرب  تهج   B727 روتالومیس  LINKAGE متسیس ریمعت  یبای و  بیع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا یرادا  هام  تخادرپ 5 

1101090049001798 زاین :  هرامش 
امه ناریا  یمالسا  یروهمج  ییامیپاوه  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یطابترا تازیهجت  هنایار و  ریمعت  سیورس :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/23 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هام تخادرپ 5  هوحن  دیایم  دوجوب  زاورپ  لوط  رد  هک  یتالاکشا  ندومن  فرطرب  تهج   B727 روتالومیس  LINKAGE متسیس ریمعت  یبای و  بیع   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تاکرادتو 46624479) ینابیتشپ  دیرخ  سر   ) یدیما یاقآ  سانشراک  تسا  یرادا 

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

FIKCC-208-1140 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5570064 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد  قباطم  لانگیس  هدننک  تیوقت  هاگتسد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رود هار  تاطابترا  یتارباخم و  تازیهجت  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

هوحن هوحن دیایم   دیایم دوجوب   دوجوب زاورپ   زاورپ لوط   لوط ردرد   هکهک   یتالاکشا   یتالاکشا ندومن   ندومن فرطرب   فرطرب تهج   تهج   B727B727  روتالومیس روتالومیس   LINKAGELINKAGE  متسیس متسیس ریمعت   ریمعت وو   یبای   یبای بیع   بیع ناونع : : ناونع
تسا تسا یرادا   یرادا هام   هام   55 تخادرپ   تخادرپ

4949

لانگیس لانگیس هدننک   هدننک تیوقت   تیوقت هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5050

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس   :: 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   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570161 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وکسیس تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001038000068 زاین :  هرامش 

یزکرم نامتخاس  ناریا  همیب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  تسویپ  هب  تاصخشم  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/05/24 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

امش زا  ضارتعا  هنوگره  قح  دش و  دیهاوخن  هداد  تکرش  هصقانم  رد  روتکاف  شیپ  هئارا  مدع  تروصرد.تسا  یمازلا  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم بلس 

86712183  : یرهاط سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراک  86712123 و  یرورسم : مناخ   86712155: یعیفر یاقآ  سامت  هرامش 

1414713671 یتسپ :  دک  کالپ 51 ،  یبرغ -  لیزرب  یبونج -  زاریش  اردصالم - نابایخ  کنو -  نادیم  نارهت -  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

86712155-021  ، 86710000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

86092074-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وکسیس وکسیس تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا بآ  عبانم  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570192 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتم ناسارخ 1320  داژن  راشفا  ینیمز  یسم 185*1  لباک  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001003000039 زاین :  هرامش 

ناریا با  عبانم  تیریدم  یصصخت  ردام  تکرش  هدننک :  رازگرب 
عجرم یرتم  یفالک  هتسب  یدنب  هتسب  عون   PVC شکور سنج   mm 0/5 زیاس سم  یداه  سنج   CAT5e-FTP-4.05 دک  Cat 5e – FTP هکبش لباک  الاک :  مان 

یدنق دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یدنق  دیهش  یتارباخم  یاهلباک  تکرش  هدنزاس 
رتم 1320 دادعت : 

1401/05/26 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نایمیهاربا یاقآ  ینف  سانشراک  دشابیم 4- زور  ات 40  هام  کی  هجو  تخادرپ  دشابیم 3  هدنشورف  اب  لاسرا  هنیزه  دشابیم 2- هباشم  دک  ناریا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لاوس یگنهامه و  تهج   09128848403

1415855641 یتسپ :  دک  کالپ 517 ،  یلامش - نیطسلف  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43680741-021  ، 43680746-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88916600-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رتم رتم   13201320 ناسارخ   ناسارخ داژن   داژن راشفا   راشفا ینیمز   ینیمز   11 ** 185185 یسم   یسم لباک   لباک ناونع : : ناونع 5252

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نارهت ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570274 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نارهت ناتسا  تیریدم  نامزاس  یفنم  هقبط  هقبط و 2  نامتخاس 10  یارب  نتنآ  تیوقت  تامدخ  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003330000013 زاین :  هرامش 

نارهت ناتسا  یزیر  همانرب  تیریدم و  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

نیمضت طرش  هب  یمازلا و  لحم  رد  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09127095462 یناخیلع 75033235 -  یاقا  اب  سامت  دیدزاب  یگنهامه  تهج 

1918793488 یتسپ :  دک  کالپ 32 ،  مهدزاود -  نابایخ  شبن  قدصم  دمحم  رتکد  نابایخ  رفظ  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22901250-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22901198-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570313 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسزوخ ناتسا  یتعنص  یاهکرهش  تارباخم  هکبش  یرادهگن  هعسوت و  ثادحا ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001332000040 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یتعنص  یاه  کرهش  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165813835 یتسپ :  دک  یدنمراک ،  نوتیز  یوربور  - نارادساپ راولب  - زاوها زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34443003-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34455066-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یفنم یفنم هقبط   هقبط   22 وو   هقبط   هقبط   1010 نامتخاس   نامتخاس یارب   یارب نتنآ   نتنآ تیوقت   تیوقت تامدخ   تامدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5353

تارباخم تارباخم هکبش   هکبش یرادهگن   یرادهگن وو   هعسوت   هعسوت ثادحا ، ، ثادحا ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  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 14 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دادرارق  قباطم  گرزب  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  کنارت  ویدار  یاه  مسیب  یرادهگن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092734000029 زاین :  هرامش 

گرزب نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهراوهام میسیب و  میساب ، یتارباخم  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ دادرارق  قباطم  گرزب  نارهت  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  کنارت  ویدار  یاه  مسیب  یرادهگن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435893737 یتسپ :  دک  رجفلاو خ 3 ،  کرهش  یاهتنا  یبونج  ییاهب  خیش  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

85122500-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

85122500-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسیس و ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
ناتسچولب

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570387 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزرم یاه  هنایاپ  هکبس  تازیهجت  یزادنا  هارو  بصن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003972000245 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یناسرعالطا یتامدخ  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

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

05431166259 یلنیز یاقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9816816147 یتسپ :  دک  یرادناتسا ،  یوک  یادتبا  هاگشناد -  نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31166601-054  ، 31166000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33231527-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کنارت کنارت ویدار   ویدار یاه   یاه مسیب   مسیب یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 5555

یزرم یزرم یاه   یاه هنایاپ   هنایاپ هکبش   هکبش تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 5656

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570426 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ  ینف  تاصخشم  یاه  لیاف  عون و  دادعت و  یواح  گرب  کی  قباطم   rtuمدوم و دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا 
1101005221000302 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   ASHINING هدنزاس عجرم   ASHINING یتراجت مان   AS32 - TTL-100 لدم قرب  روتنک  هاگتسد  رود  هار  زا  تئارق  یارب  سلریاو  مدوم  الاک :  مان 

سراپ زیهجت  نیشار  هدننک 
ددع 25 دادعت : 

1401/05/24 زاین :  خیرات 
کت نامیاس  شیدناون  نازادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم  کت  نامیاس  یتراجت  مان   PRO/LITE لدم  RTU رود هار  هنایاپ  الاک :  مان 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناگدننک نیمات  .دشاب  ریناوت  تکرش  ای  زربلا و  ناتسا  قرب  یورین  عیزوت  تکرش  دات  دروم  ناگدننک  دیلوت  تسرهف  زا  دیاب  هلماعم  عوضوم  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ربتعم  بسک  زاوج  اب  یناگرزاب  تراک  عیزوت و  تیلماع  ای  هبعش  همانیهاوگ  یاراد  دیاب 

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

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

32543730-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

rturtuوو مدوم   مدوم دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5757

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 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570863 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و داهنشیپ  تسویپ و  قبط  زاین  دروم  یالاک.دشاب  یم  هباشم  هدشدراو  دک  ناریا  ) QUICK CLAMP  / یاضاقت 0130135 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ددرگ تسویپ  هناگادج  یلام 

1101093985003226 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نارهت نیرآ  دیش  یناگرزاب  یسدنهم و  هدننک  هضرع  عجرم   FLANGE FIT یتراجت مان   in 4 زیاس یدالوف  راد  یتشن  یاه  جنلف  ریمعت  یگنیر  پملک  فالغ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/06/31 زاین :  خیرات 
ناهفصا دعر  تعنص  نیون   RTP 2/5 لدم زیاس 2/5  ینهآ  پملک  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

یسدنهم هدننک  هضرع  عجرم   MOPGW1002 لدم  2000x250 mm داعبا قرب  طوطخ  ظفاحم  یدالوف  یرون 10/5  ربیف  یششک  یا  هریجنز  پملک  الاک :  مان 
سراپ قرب  ناهوژپ  تعنص 

ددع 4 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

NANJING هدنزاس عجرم  یوق  راشف  قرب  رد   OPGW لباک تالاصتا  دربراک   OPGW mm(OD)10.5,12,13.5 دک ییاهتنا  یاه  پملک  هعومجم  الاک :  مان 
زورفا رادمان  قرب  عیانص  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . GEMSEN INTERNATIONAL CO.LTD. CO

تس 4 دادعت : 
1401/06/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( تسا یرابتعا  تروصب  تکرش  نیا  تخادرپ  هوحن  )  QUICK CLAMP  / یاضاقت 0130135  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

4148770-061  ، 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

QUICK CLAMPQUICK CLAMP ناونع : : ناونع 5858

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سپ ار  یتسویپ  لیاف  افطل  یتسویپ - لیاف  قبط  ناجنز  یرادرهش  رد  بصن  ترجا  اب  چیئوس و ...  کیتورکیم و  سل  ریاو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دیئامن اضما  رهم و  تمیق  تبث  زا 

1201005220000116 زاین :  هرامش 
ناجنز ناتسا  ناجنز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

هدومن و اضما  رهم و  تمیق  تبث  زا  سپ  ار  یتسویپ  لیاف  افطل  یتسویپ - لیاف  قبط  ناجنز  یرادرهش  رد  بصن  ترجا  اب  چیئوس و ...  کیتورکیم و  سل  ریاو  دیرخ  - 
.دیئامرف یراذگراب  سپس 

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

1401/05/24 زاین :  خیرات 
ناجنز رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رهم تمیق  تبث  زا  سپ  ار  یتسویپ  لیاف  افطل  یتسویپ - لیاف  قبط  ناجنز  یرادرهش  رد  بصن  ترجا  اب  چیئوس و ...  کیتورکیم و  سل  ریاو  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیئامرف یراذگراب  سپس  هدومن و  اضما  و 

4515617188 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  نامتخاس  یدازآ  نادیم  ناجنز  ناجنز ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33422000-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33422450-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

چیئوس چیئوس وو   کیتورکیم   کیتورکیم سلریاو   سلریاو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  تفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571263 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دشابیم تسویپ  تسیل  گرب  ود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201091854000043 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  تفن  یاه  هدروآرف  شخپ  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشابیم تسویپ  تسیل  گرب  ود  - 

یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 
دشابیم تسویپ  تسیل  گرب   2 دادعت : 

1401/05/29 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  هب  رادیرخ  رابنا  ات  لمح  هنیزه  دوشن و  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زاو  دشابیم  یمازلا  روتکاف  نتشاد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714799796 یتسپ :  دک  یتفن ،  یاه  هراوارف  شخپ  یلم  تکرش  نز - راولب  نارادساپ - هاپس  نادیم  هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38350113-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38355911-083 :: 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

یکشزپ5570412 تازیهجت  تیریدم  هناماس  یزاس  هدایپ  یحارط و  هرواشم  هحفص 14)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ربراک5570559  CRM ) / 5 نایرتشم (  تیریدم  هحفص 14)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تازیهجت5570895 هتسبرادم و  هحفص 52)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاعالطا5571085 تینما  تیریدم  متسیس  ییاهن  یزیمم  تامدخ  هحفص 14)ماجنا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

کیتاموتا5571261 قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 20)مزاول  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

...و ...و لنپ -  -  لنپ چپچپ   روتینام -  -  روتینام تنیالک -  -  تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 6060
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نادبنگود یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570062 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتاغیلبت ولبات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005329000061 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  ناراسچگ  نادبنگ  ود  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
لمآ کینورتکلا  کیلرام  هدننک  هضرع  عجرم   JB1210R لدم  45x100 cm داعبا یتاغیلبت  دربراک  ناور  ولبات  رگشیامن  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

ناراسچگ رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  دیرخ  روتکاف  یراذگراب  تسویپ  تسیل  ربارب  کدار  ییاوه  لپ  فرط  ود  رد  بصن  تهج  یتاغیلبت 2/70*10  ولبات  دیرخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یتاغیلبت ولبات  لیوحت  زا  دعب  هام  تخادرپ 3  طیارش 

7581633931 یتسپ :  دک  نادبنگود ،  یرادرهش  - رصع یلو  راولب  ناراسچگ ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32224099-074  ، 32223247-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223247-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 09 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570522 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.تسویپ لیاف  قباطم  لاقتنا ،  هزاس و  یرهش و  رگشیامن  یروآ  عمج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001036000379 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
نامتخاس یصصخت  یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

عوطقم 1 دادعت : 
1401/05/24 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد تمیق  داهنشیپ  تاحیضوت  تیاعر  مدع  تروص  رد  دوش ) هعلاطم  تقدب  اهب  شسرپ  دافم  مهم و  تاکن  لیاف  لوا  تسویپ   ) تسویپ لیاف  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لاطبا  هناماس 

 : 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

35911611-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یتاغیلبت یتاغیلبت ولبات   ولبات ناونع : : ناونع 6161

.تسویپ .تسویپ لیاف   لیاف قباطم   قباطم لاقتنا ،  ،  لاقتنا وو   هزاس   هزاس وو   یرهش   یرهش رگشیامن   رگشیامن یروآ   یروآ عمج   عمج ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569864 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

بالات رادیاپ  یرادرب  هرهب  ایحا و  تظافح  رد  ناعفنیذ  تکراشم  فده  اب   CEPA یناسر یهاگآ  یزاس و  تیفرظ  همانرب  یارجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( یرادشه یاهولبات  بصن  تخاس و   ) اه

1101003468000029 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذا  ناتسا  تسیز  طیحم  تظافح  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نارمع یسدنهم  یاههژورپ  ریاس  تخاس  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/06/03 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هئارا  اه  ولبات  یارب  زین  تمیق  زیلانآ  نینچمه  دریگرارق و  هناماس  رد  هدش  روهمم  لیمکت و  امتح  مالعتسا  هگرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5163974131 یتسپ :  دک  یدازآ ،  نابایخ  لوا  یناسربآ -  هارراهچ  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33343513-041  ، 3343731-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3343600-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بالات بالات رادیاپ   رادیاپ یرادرب   یرادرب هرهب   هرهب وو   ایحا   ایحا تظافح   تظافح ردرد   ناعفنیذ   ناعفنیذ تکراشم   تکراشم فده   فده اباب     CEPACEPA  یناسر یناسر یهاگآ   یهاگآ وو   یزاس   یزاس تیفرظ   تیفرظ همانرب   همانرب یارجا   یارجا ناونع : : ناونع 6363

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سیدرف یرادرهش   :: 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 07 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570000 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رباعم فرعم  ولبات  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201050288000006 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  سیدرف  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
نامیپ یمومع  طیارش  تیاعر  اب  یتسویپ و  مرف  قباطم  تاصخشم  - 

یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 
ددع  70 دادعت : 

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

لیبق زا  طبترم  هدش  روهمم  تادنتسم  نینچمه  یلک و  تمیق  فیدر و  ره  تمیق  جرد  لیمکت و  زا  سپ  یتسویپ  ماخ  مرف  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09355199394 .دشابیم یمازلا  ناگدنشورف  یارب  تیلاعف  هناورپ  اه و  تکرش  یارب  تارغت و ...  نیرخآ  یهگآ  ، هدوزفا شزرا  یهاوگ  ، همانساسا

3166653713 یتسپ :  دک  سیدرف ،  یرادرهش  سیدرف  ناتسرهش  جرک  زربلا  سیدرف ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36658111-026  ، 36658110-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36658110-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم فرعم   فرعم ولبات   ولبات تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/25 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570528 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ قبط   ) یزاورپ قطانم  یکیفارت  ینتب  لاد  یزاسهب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001578000112 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
هطوحم یزاسهدامآ  بیرخت و  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/29 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلا 12:30 تعاس 11:30  زا  زوره  دیدزاب  تسیمازلا  روتکاف  شیپ  تسویپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( یچراگیس یاقآ  سانشراک  ( اب  یگنهامه 

09152154090  : سامت هرامش 
دشاب یم  هدنشورف  اب  الاک  لاسرا  لمح و  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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزاورپ یزاورپ قطانم   قطانم یکیفارت   یکیفارت ینتب   ینتب لاد   لاد یزاسهب   یزاسهب ناونع : : ناونع 6565
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سرا یتعنص  یراجت - دازآ  هقطنم  نامزاس   :: 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 15 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570580 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع دادعت 50  رون  کت  تکرش  تاو  ینابایخ 80  غارچ   - ددع  150 رون کت  تکرش   led smd تاو  200 راد زنل  روتکژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 . دشاب یم  دات  دروم  رون  کت  تکرش  یاه  غارچ  طقف 

1101091750000121 زاین :  هرامش 
سرا یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

غورفا هدننک  هضرع  عجرم   AFF0100 لدم  W 100 ناوت  SMD روتکژورپ الاک :  مان 
ددع 150 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
کیرتکلا داشهر  هدننک  هضرع  عجرم  داشهر  یتراجت  مان  ینابایخ  غارچ   W 70 ناوت  RSA روتینگیا الاک :  مان 

ددع 50 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

افلج رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتساوخرد یاهغارچ  طقف  - دشاب یمدازآ  هقطنم  نامزاس  یزکرمرابناردالاک  لیوحت  - دشاب هتشادربتعم  یتناراگ  لاس  5 لقادحدیاب یتساوخرد  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رئاز  09143925904 سامت هرامش   - دیئامن یراددوخادج  اهکرام  ریاس  هب  نداد  تمیق  زا  افطل  دشاب  یم  دات  دروم  رون  کت  تکرش 

5441733571 یتسپ :  دک  سرا ،  دازآ  هقطنم  نامزاس  یرادا  تیاس  افلج - سرا - دازآ  هقطنم  افلج ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

3135-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42024949-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

غارچ غارچ طقف   طقف ددع   ددع   5050 دادعت   دادعت رون   رون کتکت   تکرش   تکرش تاو   تاو   8080 ینابایخ   ینابایخ غارچ   غارچ  - - ددع ددع   150150 رون رون کتکت   تکرش   تکرش   led led smdsmd  تاو تاو   200200 راد راد زنل   زنل روتکژورپ   روتکژورپ ناونع : : ناونع
 . . دشاب دشاب یمیم   دات   دات دروم   دروم رون   رون کتکت   تکرش   تکرش یاه   یاه
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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   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570975 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتناس رطق 30 هخاش   pvc 25 شکهز هلول  رتم  150 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004224000071 زاین :  هرامش 

زربلا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رکشین هعسوت  ینابیتشپ  تاجناخراک  عمتجم   mm 125 رطق  m 55 لوط یعونصم  رتلیف  ششوپ  اب  شکهز   PVC هلول الاک :  مان 

هخاش 150 دادعت : 
1401/05/23 زاین :  خیرات 

جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناس رطق 30 هخاش   pvc 25 شکهز هلول  رتم  150 :: 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

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داتس تاکرادت  دهشم  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

21300322 :: یهگآ یهگآ هرامش   : هرامش دانسا تفایرد  نایاپ  خیرات  - 1401/05/15 عورش :  نامز   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
1401/05/2614:00:00

mashhad.ir :: عبنم 14:00:001401/05/27عبنم ات :  داهنشیپ  لیوحت  تلهم   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571117 :: هرازه هرازه 1401/05/2911:00:00دکدک   تاکاپ :  ییاشگزاب  نامز   :: ییاشگزاب ییاشگزاب

ظافح بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیرخ یدنب :  هقبط 

 : اه هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر دقاف  تامدخ  ناراکنامیپ -   1

هبتر دقاف  تازیهجت  تاسیسات و  ناراکنامیپ -   2
یزلف تاعونصم  ناگدنشورف -   3

05131292452 نفلت :  .تاکرادت  هرادا  فکمه - هقبط  هعسوت -  نامتخاس  زکرم -  یرادرهش  ادهش - نادیم  دهشم -  هدننک :  رازگرب  سردآ   :: سردآ سردآ

:: نفلت تیاس ets.mashhad.irنفلت دانسا : تفایرد  لحم   :: 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

یتناس یتناس 3030 رطق   رطق هخاش   هخاش   pvc 25pvc 25 شکهز   شکهز هلول   هلول رتم   رتم 150150 ناونع : : ناونع 6767

ظافح ظافح بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6868
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ناردنزام ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/19تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5571257 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  و ...  یتسد -  روتکژارپ  نژیسکا -  لوسپک  رتمونام  سالگ -  ربیاف  هکیت  لتآ 6  تس  جنس -  راشف  هاگتسد  نیمات -  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالعتسا تسویپ  هب  ناردنزام  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  تاجن  دادما و  تازیهجت  ملق   43 تهج :  اهب  مالعتسا 

1101005370000045 زاین :  هرامش 
ناردنزام ناتسا  ناریا  یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 

یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 
ددع  1 دادعت : 

1401/05/23 زاین :  خیرات 
یراس ناردنزام ،  لیوحت :  لحم 

.دامن یرازگراب  ناتهاگشورف  ءاضما  رهماب و  ار  دوخ  یتسویپ  کرادم  افطل  مرتحم  هدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4818969618 یتسپ :  دک  ناردنزام ،  ناتسا  رمحا  لاله  تیعمج  ( - ع  ) اضر ماما  راولب  یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2551402-0911  ، 33283045-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33283051-011 :: 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 مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ردرد لماک   لماک حرش   حرش وو ...  ...  یتسد -  -  یتسد روتکژارپ   روتکژارپ نژیسکا -  -  نژیسکا لوسپک   لوسپک رتمونام   رتمونام سالگ -  -  سالگ ربیاف   ربیاف هکیت   هکیت   66 لتآ   لتآ تستس   جنس -  -  جنس راشف   راشف هاگتسد   هاگتسد نیمات -  -  نیمات ناونع : : ناونع
یهگآ یهگآ لصا   لصا
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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 14 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570131 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسا هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ روتکاف  شیپ  قبط  کیتاموتا  دنب  هار  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001017000370 زاین :  هرامش 

نکسم کناب  هدننک :  رازگرب 
کف نمیا  نازاس  برد  هدننک  هضرع  عجرم   FAAC یتراجت مان   BOLLARD PAINTED لدم یکیرتکلا  تباث  دنب  هار  الاک :  مان 

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

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  کناب ،  یزکرم  نامتخاس   - 8 کالپ یقرش -  ناغمرا  نابایخ  رایدنفسا -  نابایخ  زا  رتالاب  ندرج -)   ) اقیرفآ نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1917793561

26200919-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

26205036-021 :: 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

زربلا ناتسا  یتایلام  روما  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 08 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاه  مرف  تاصخشمو  لماک  تالآ  قاری  اب  برد  هارمه 7 هب  نشیتراپ  عبرمرتم  زاین 144 دروم  دشاب  یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشلامک نامتخاس  تهج 

1101003827000082 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/31 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب  ینوناق  تاروسک  هیلک.ددرگیم  میظنتدادرارق  هدنرباب.تسا  یمازلا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3133757141 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  رجفلاو  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32700701-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32700707-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( تسا تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا  ) ) تسویپ تسویپ روتکاف   روتکاف شیپ   شیپ قبط   قبط کیتاموتا   کیتاموتا دنب   دنب هار   هار ناونع : : ناونع 7070

یتسویپ یتسویپ یاه   یاه مرف   مرف تاصخشمو   تاصخشمو لماک   لماک تالآ   تالآ قاری   قاری اباب   برد   برد هارمه  77 هارمه هبهب   نشیتراپ   نشیتراپ عبرمرتم   عبرمرتم زاین  144144 زاین دروم   دروم دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع
رهشلامک رهشلامک نامتخاس   نامتخاس تهج   تهج

7171

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

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

زا 59 ھحفص 51 
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زربلا ناتسا  یتایلام  روما  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 08 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570740 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ یاه  مرف  تاصخشمو  لماک  تالآ  قاری  اب  برد  هارمه 12 هب  نشیتراپ  عبرمرتم  زاین 178 دروم  دشاب  یم  هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سیدرف نامتخاس  تهج 

1101003827000083 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

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

1401/05/23 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهعرب...و  تایلام  همیب و  لیبق  زا  ینوناق  تاروسک  هیلک.ددرگیم  میظنت  دادرارق  هدنرب  اب.تسا  یمازلا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3133757141 یتسپ :  دک  زربلا ،  ناتسا  یتایلام  روما  لک  هرادا  رجفلاو  نادیم  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32700701-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32700707-026 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتسویپ یتسویپ یاه   یاه مرف   مرف تاصخشمو   تاصخشمو لماک   لماک تالآ   تالآ قاری   قاری اباب   برد   برد 1212 هارمه   هارمه هبهب   نشیتراپ   نشیتراپ عبرمرتم   عبرمرتم 178178 زاین   زاین دروم   دروم دشاب   دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا ناونع : : ناونع
سیدرف سیدرف نامتخاس   نامتخاس تهج   تهج

7272

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

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

زا 59 ھحفص 52 
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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 09 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569880 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  تاصخشم  تامازلا و  اب  قباطم   Thorlabs تکرش  HNL050RB لدم نوئن  - مویله رزیل  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004068000173 زاین :  هرامش 

ناریا ییاضف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
فدص تراجت  شوواک  هدننک  هضرع  عجرم   THORLABS یتراجت مان   dcx لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/06/23 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناکما هدش ،  مالعا  نامز  زا  جراخ  نیمات  مدع  تروص  رد  دشاب -  یم  رویرهش 1401  ات 27  مالقا  لیوحت  تلهم  رثکادح   - دشاب یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسویپ لیاف  اب  قباطم  تاصخشم  تامازلا و  هیلک  - دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  نامزاس  هب  الاک  لیوحت  لمح و  هنیزه   - درادن دوجو  یلام  تخادرپ 

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

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسا یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یرایتخب لاحمراهچ و 

یرایتخب لاحمراهچ 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   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/22 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5569892 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

HDBW2431EP-S-S2 لدم آوهاد  لاتیجید  هتسبرادم  نیبرود  هاگتسد   15 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003423000064 زاین :  هرامش 

یرایتخب لاحم و  راهچ  ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
اضر دمحم  هدننک  هضرع  عجرم   ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY یتراجت مان   CA-D480BP-2812A لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

یرساود
هاگتسد 15 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ هعلاطم  تسویپ  لیاف  تاحیضوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8817613565 یتسپ :  دک  هر ، )  ) ینیمخ ماما  یلصم  یوربور  یتعیرش - نابایخ  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223235-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32242970-038 :: 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

ماد ماد هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7373

HDBW2431EP-S -S2HDBW2431EP-S -S2 لدم   لدم آوهاد   آوهاد لاتیجید   لاتیجید هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود هاگتسد   هاگتسد   1515 ناونع : : ناونع 7474

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

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

زا 59 ھحفص 53 
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هب هتسباو  نادمه  ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یزرواشک داهج  ترازو 

نادمه ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570053 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  یاهرابنا  تهج  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001539000004 زاین :  هرامش 

نادمه ناتسا  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگشزادرپ هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA هدنزاس عجرم   DAHUA یتراجت مان   DH_HAC_HFW1400DPHD لدم یراوید  یفقس  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هکبش تعنص و 
ددع 40 دادعت : 

1401/05/23 زاین :  خیرات 
ترامع نارتسگ  ریوصت  زیهجت  هکبش  هدننک  هضرع  عجرم   DAHUA یتراجت مان   DH-HCVR8816S-S3 لدم هلاناک   DVR 16 شخپ طبض و  هاگتسد  الاک :  مان 

قرش
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/05/23 زاین :  خیرات 
درف کین  اضریلع  هدننک  هضرع  عجرم   ELETTRONICA یتراجت مان   1M لدم هتسب  رادم  نیبرود  لباک  الاک :  مان 

ددع 2500 دادعت : 
1401/05/23 زاین :  خیرات 

اهوس یباهش  هلا  ناسحا  هدننک  هضرع  عجرم  اونسا  یتراجت  مان   SLD-32SA120 لدم  in 32 زیاس  LED یگنر نویزیولت  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/05/23 زاین :  خیرات 
نارادبرس نارب  جوم  هدننک  هضرع  عجرم   SEAGATE یتراجت مان   TB 4 تیفرظ هنایار  دربراک  لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/05/23 زاین :  خیرات 

نادمه رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا هدیدرگ  هئارا  تسویپ  تسیل  رد  زاین  دروم  مالقا  تاصخشم  نینچمه  دیدزاب  تهج  اهرابنا  سردآ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6514796161 یتسپ :  دک  کارا ،  نابایخ  یادتبا  نیسح  ماما  نادیم  نادمه ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32646720-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32651953-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط یزرواشک   یزرواشک یتیامح   یتیامح تامدخ   تامدخ تکرش   تکرش یاهرابنا   یاهرابنا تهج   تهج هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7575
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تشر رویرهش  هدفه  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570334 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نالیگ یموب  تسیابیم  امازلا  ناگدننک  تکرش.تسویپ  تساوخرد  ساسا  رب  زاین  دروم  تاموزلم  هتسب و  رادم  یاه  نیبروددیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنشاب یکشزپ  مولع  هاگشناد  دیئات  دروم  و 

1101093621000009 زاین :  هرامش 
تشر رویرهش  هدفه  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 

راسرد نسحم  هدننک  هضرع  عجرم   ELECTRONICS LIMITED هدنزاس عجرم   LIRDBSL لدم یگنر  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/05/24 زاین :  خیرات 
تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4144654379 یتسپ :  دک  رهش ،  کراپ  یوربور  یتدایس -  دیهش  نابایخ  وجمان -  نابایخ  تشر -  نالیگ -  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33369262-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369262-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

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

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ریالم هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نادمهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/05/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570895 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

وو نالیگ   نالیگ یموب   یموب تسیابیم   تسیابیم امازلا   امازلا ناگدننک   ناگدننک تکرش.تسویپ   تکرش.تسویپ تساوخرد   تساوخرد ساسا   ساسا ربرب   زاین   زاین دروم   دروم تاموزلم   تاموزلم وو   هتسب   هتسب رادم   رادم یاه   یاه نیبروددیرخ   نیبروددیرخ ناونع : : ناونع
دنشاب دنشاب یکشزپ   یکشزپ مولع   مولع هاگشناد   هاگشناد دیئات   دیئات دروم   دروم

7676

تازیهجت تازیهجت وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7777

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تازیهجت هتسبرادم و  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000050000017 زاین :  هرامش 

ریالم هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم   LEGRAND هدنزاس عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک  یتراجت  مان  دقاف  یرتم  یدنب  هتسب  دقاف   LSZH لدم دنارگل   utp Cat6A هکبش لباک  الاک :  مان 

ناتسراهب یورین  ایاپ  تارباخم  قرب و  یسدنهم  ینف و  هدننک 
رتم 915 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 20  هتسب   m 2 لوط  30x30 mm زیاس  cm 3 یلخاد رطق   PVC سنج رادرایش  تکاد  الاک :  مان 

اتیپوس
هتسب 50 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
درفنامیا ربکا  هدننک  هضرع  عجرم   NWP یتراجت مان   8P8C لدم یطابترا  هکبش  تکوس  الاک :  مان 

ددع 30 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

هیاراپ بط  دمآرس  هدننک  هضرع  عجرم  هیاراپ  بط  دمآرس  هدنزاس  عجرم  یتس  ینولیان 1  هتسب   Adult AT2 لدم لبیسکلف  یسفنت  یموطرخ  هلول  تس  الاک :  مان 
تس 100 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
نیورآ مئاق  زادرپ  نیون  هدننک  هضرع  عجرم   CNET یتراجت مان   CGS-800 لدم تروپ  اب 8   rack هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

ورین نارمع  امیپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیپیلیف  هدنزاس  روشک   APC هدنزاس عجرم   AR8172BLK لدم کر  اتید  لباک  هدنرادهگن  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/06/10 زاین :  خیرات 
هکبش مایت  هدننک  هضرع  عجرم   UNICOM یتراجت مان  هکبش   UC-PNL5e-24 لدم  5e هدر کج  نوتسیک  اب  دلیش  نودب  تروپ  لنپ 24  چپ  الاک :  مان 

تسد 2 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

نیچ هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   HPE 8/24 BASE 16 FULL FABRIC PORTS ENABLED SAN SWITCH لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
اواف شهوژپ  هناخ  ناینب  شناد  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 2 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

دنلیات هدنزاس  روشک   WESTERN DIGITAL هدنزاس عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   TB 4 تیفرظ  BLUE لدم لانرتنیا  کسید  دراه  الاک :  مان 
کاریژآ تراجت  نایک  هدننک  هضرع  عجرم 

ددع 4 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

هضرع عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   VIVOTEK هدنزاس عجرم   VIVOTEK یتراجت مان   FD8169A لدم  IP Camera هکبش تحت  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
تاروگیز نیرفآ  نما  هدننک 

هاگتسد 25 دادعت : 
1401/06/10 زاین :  خیرات 

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

1401/06/10 زاین :  خیرات 
ریالم رهش :  نادمه ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هتساوخ تازیهجت  تاصخشم  زا  ریغ  هب  دنیامن و  تسویپ  امتح  تسویپ ،  لیاف  قباطم  اقیقد  ار  اهروتکاف  شیپ  ددرگیم  اضاقت  ناگدننک  نیمات  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دنیامنن لاسرا  روتکاف  شیپ  هدش 

 . دامرف لصاح  سامت  یلا 13  یرادا 8  تاعاس  هرامش 08132456516  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

6571995863 یتسپ :  دک  ریالم ،  هاگشناد  کارا -  ریالم  هداج  رتمولیک 4  ریالم ،  رهش :  نادمه ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32274434-081  ، 33339881-081 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33339880-081 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

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

یزادنا5569884 هارو  بصناب  یلخاد  هظفاحاب  یتراک  میس  نک  نفلت  ریگ ) دزد   ) تقرس نالعا  هحفص 20)متسیس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تسویپ5570053 تسیل  قبط  یزرواشک  یتیامح  تامدخ  تکرش  یاهرابنا  تهج  هتسب  رادم  هحفص 52)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  " " 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

قیرح5569847 یافطا  یتشپ  ینیزنب  هحفص 20)هدنمد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5569877 یافطا  یتشپ  ینیزنب  هحفص 20)هدنمد  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5569682 ءافطا  مالعا و  متسیس   sounder control unit تراک هحفص 20)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5569686 ءافطا  متسیس  یارب   I/O تراک هحفص 20)نیمات  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یناشن و5570404 شتآ  نامزاس  لمعلا  روتسد  یارجا  هژورپ  رب  تراظن  یحارط و  رواشم  تامدخ  ذخا 
اهدرادناتسا طباوض و  قباطم  رهمگرزب  نامتخاس  قیرح  ءافطا  مالعا و  یاه  متسیس 

هحفص 20) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) 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 دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

قیرح5569843 مالعا  هحفص 20)سیورس  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5570836 مالعا  یاه  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیلخت ،  یریگراب و  لقن ،  لمح ،  ، هحفص 7)دیرخ قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

کیتاموتا5571261 قیرح  مالعا  متسیس  هحفص 20)مزاول  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

نآ5569644 هب  طوبرم  هیاپ  هحفص 20)روتکتد و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ربمان5569691 تراپ   F9 یاه دلوم  گنیتیافریاف  متسیس  یترارح  روتکتد  گنیتیافریاف  روسنس  نیمات 
دادعت 5  Fenwal دنرب :   GE: 287A1321P002 ربمان تراپ   Fenwal: 17343-113-950 F

ددع

هحفص 20) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( 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

5570131( تسا هباشم  دک  ناریا   ) تسویپ روتکاف  شیپ  قبط  کیتاموتا  دنب  یاهمتسیسهار  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 50) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزار هاگشناد   :: 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 08 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5570921 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یارب رتویپماک  هب  نپاژ  روشک  kCNICA mINOLTA تکرش تخاس  CR-400 لدم جنس  گنر  هاگتسد  لاصتا  لباک  :USP لباک تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هاگتسد رازفا  مرن  هب  لاصتا 

1201003454000009 زاین :  هرامش 
یزار هاگشناد  هدننک :  رازگرب 

تامدخو یتناراگ  یاراد  دیاب  الاک.دشاب  یم  هدنشورف  اب  هاگشناد  برد  ات  لاسرا  هنیزه  ، یرادا تقو  عرسا  ردو  رادرب  هرهب  دحاو  داتو  تفایرد  زا  سپ  تخادرپ  - 
یتارب 09183559230 : ینف سانشراک  اب  سامتو  ددرگ  همیمض  امتح  روتکاف  شیپ.هدوب  شورف  زا  سپ 

یکینورتکلا تالوصحم  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/05/27 زاین :  خیرات 
هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6714414971 یتسپ :  دک  یزار ،  هاگشناد  - مشیربا غاب  - هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34274521-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34274533-083 :: 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

سوریو5570349 یتنآ  هحفص 14)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکشزپ5570412 تازیهجت  تیریدم  هناماس  یزاس  هدایپ  یحارط و  هرواشم  هحفص 14)تامدخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

ربراک5570559  CRM ) / 5 نایرتشم (  تیریدم  هحفص 14)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

جنس5570921 گنر  هاگتسد  لاصتا  لباک  :USP هحفص 58)لباک رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

اب5571171 راگزاس  ربراک و  تیودحم  نودب  لیابوم و  اب  شیامن  تیلباق  اب   BPMS رازفا مرن  دیرخ 
یسمش خیرات  یسراف و  نابز  هب  اهرگرورم  اه و  لماع  متسیس  یمامت 

هحفص 5) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

جنس جنس گنر   گنر هاگتسد   هاگتسد لاصتا   لاصتا لباک   لباک ::USPUSP  لباک لباک ناونع : : ناونع 7878

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